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1. Tervezési alegység leírása
1.1. Domborzat, éghajlat
A Szamos-Kraszna tervezési alegység területe domborzat és éghajlat szempontjából két
részre, a Szamos-Kraszna- közre és a Kraszna balparti részre osztható.

1. térkép: Szamos-Kraszna Tervezési Alegység elhelyezkedése

A Szamos vízgyűjtő határai: északon és keleten a Szamos folyó, délen a magyar-román
országhatár, nyugaton a Kraszna. Vízgyűjtőterülete 15 881 km2, ennek mindössze 2 %-a
(306 km2) esik Magyarország, 98 %-a (15 217 km2) Románia területére. A Szamos főága
415,1 km, melynek 12 %-a (51,5 km) magyar, 88 %-a román szakasz (363,6 km). A SzamosKraszna-közi tájra a feltöltődött folyómedrek hajlataiból adódó mikrodomborzat jellemző,
amely kisebb vízfolyásokkal, belvízcsatornákkal eléggé szabdalt. A terepmagasság az
országhatárnál 112-116 mBf, Olcsvánál 110 mBf. A síkból csak néhány magaslat emelkedik
ki, mint a börvelyi határban a Vársziget, a nagyecsedi határban a Sárvár és a Táblás.
A Szamos vízgyűjtőre mérsékelten szárazföldi jellegű éghajlat a jellemző. A síkságot a nagy
napi és évi hőmérsékletingadozás és a nyári aszályok jellemzik. A Szatmári-síkság uralkodó
szele az északi. A sokévi átlagos léghőmérséklet 9,2-9,5 C között változik. Az Alföld
viszonylatában a tél itt a leghidegebb – január középhőmérséklete -3-3,5 C – a nyár itt a
legkevésbé meleg, a július középhőmérséklete csak 20-20,3 C közé esik. A nyári napok
száma 65-70, a hőségnapoké 15-20 között változik.
Területi átlagban a lehullott csapadék sokévi közepes éves összege a Szamos vízgyűjtőjén
650 mm. A legnagyobb éves csapadékösszeg 981 mm (Pátyod-1974), a legkisebb 344 mm
(Tunyogmatolcs-1994) volt.
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A Krasznabalparti belvízrendszer a nyírségi homokdombvidék keleti peremén található.
Határai: nyugaton a Nyírmada- Hodász- Nyírbátor települések vonalán húzódó vízválasztó,
északon a 2.08 belvízvédelmi szakasz déli vízválasztója, keleten a Kraszna, délen a magyarromán országhatár. Vízgyűjtőjének 3142 km2-nyi területéből 2253 km2 (72 %) román, 889
km2 (28 %) magyar területre esik. A folyó hossza 193 km, melyből magyar területen 56 km
(29 %) található.
A Kraszna balparti terület nyugati-délnyugati részén jellemző nyírségi táj képe az öblözet
északkeleti és keleti széle felé fokozatos lejtéssel közel síkvidékivé változik. A déli részen
erősen tagolt közel északkelet-délnyugati vonulatú szélerózió alakította homokdombok és jól
termő völgyek váltakoznak. A dombok közötti völgyek víztelenítését a kiépített
csatornahálózat biztosítja. A terep keleti irányú lejtése lehetővé teszi, hogy a csatornákba,
főfolyásokba összegyűjtött felszíni vizek a Krasznába jussanak. A vízgyűjtő nyugati és déli
szélén 150-165 mBf. magasságú terep kelet-északkelet felé fokozatosan 110-115 mBf.
magasságra csökken.
A leghidegebb hónap, január középhőmérséklete –2,5; –3 C. A nyár itt kevésbé meleg, mint
az Alföld központi részein, július középhőmérséklete 19,5-20,5 C. A nyári napok száma
65-70, a hőségnapoké 15-20 között változik. A Kraszna-völgye általában kevésbé
csapadékos, mint például a Szamosé. A vízgyűjtő területén az évi csapadék összege
540-800 mm között változik. Területi átlagban a lehullott csapadék sokévi közepes éves
összege alig haladja meg a 600 mm-t. A Kraszna balpart uralkodó szele a magyar
vízgyűjtőrészen északi és délnyugati.

1.2. Települési hálózat
A területen összesen 44 település található, melyek közül 5 város: Csenger, Mátészalka,
Nagyecsed, Nyírbátor, Vásárosnamény. A terület közigazgatási központja Mátészalka város.

1.3. Ipar, mezőgazdaság, idegenforgalom
A mezőgazdasági hasznosítás szempontjából a területen a művelési ágak az alábbiak
szerint alakulnak (a művelési ágak megoszlása területenként eltérő).
Művelési ág
Szántó
Gyümölcsös
Rét, legelő
Erdő
Belterület
Egyéb

Eloszlás [%]
59
4
10
17
5
5

1. táblázat: Művelési ágak eloszlása

Az alegység területén mezőgazdasági hasznosítás dominál, azonban jellemzően a nagyobb
települések környezetében ipari tevékenység is folyik.
A Szatmári-síkság valamint a Kraszna vidéke szántókkal, legelőkkel, rétekkel és
erdőségekkel borított fiatal süllyedékterület. Mező- és erdőgazdasági szempontból az Alföld
legértékesebb területei közzé tartozik.
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1.4. Víztestek az alegység területén
A Szamos-Kraszna tervezési alegység területén döntő többségében mesterséges és
természetes, kis arányban erősen módosított vízfolyás víztestek kerültek kijelölésre,
jellemzően síkvidéki meszes kis esésű, közepesen finom mederanyagú vízfolyások.
Állóvizek esetében természetes víztestek kerültek kijelölésre.
A kijelölt felszín alatti víztestek közül a Kraszna-völgy, Szamos-völgy, valamint a Nyírség
keleti perem elnevezésű sekély porózus (talajvíz) és porózus rétegvíz, valamint a pt. 2.4
Északkelet-Alföld porózus termál víztest tartozik az alegységhez.
A felszíni víztesteket érő terhelések döntő többségének hajtóereje a mezőgazdaság, a
településfejlesztés, valamint az ár és belvízvédelem, felszín alatti víztestek esetében pedig a
mezőgazdaság, a településfejlesztés és az ipar.
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2. Jelentős emberi beavatkozások
2.1.

A vízforgalmi viszonyokat jelentősen módosító beavatkozások

A Szamos-Kraszna-köz természetes vízfolyásainak zöme külföldről érkezik. A határvízi
együttműködést a Román-Magyar Határvízi Egyezmény szabályozza. Összesen 898 km
hosszú csatornahálózat van kiépítve. Eredetileg ősi ligeterdő vidék, amelyet nyíltvizes, ill. a
feltöltődés különböző szakaszában lévő morotvák, a lapályok és lefolyástalan területek hínár,
mocsár és lápi vegetációja tettek változatossá. Azóta az erdőterületek összehúzódtak, a
mocsarakat, lápokat lecsapolták.
A dombok közötti lépcsősen elhelyezkedő nyergek átvágásával az addig lefolyástalan
medencéket egymással összekötötték és a vízfolyásokat az övcsatorna szerepét betöltő
Krasznába vezették. A területnek enyhe esése van, délnyugatról a román határ felöl
északnyugat felé, a Kraszna régi folyásirányát követi.
A terület lakosságának megnövekedett mezőgazdasági terület iránti igénye következtében
kialakított belvízelvezető rendszer ma már nem elégít ki minden igényt. A terület adottságai
nem kedveznek a kialakított szántóföldi kultúráknak sem. A vizek elvezetése, a talajvíz
süllyedése, valamint a folyószabályozások kedvezőtlenül érintik a természetes, vagy
természeteshez közel álló vízi, vizes, víztől függő ökoszisztémák állapotát is.
Az Ecsedi láp lecsapolásának célja szintén a termőterület növelése volt. Ma már csaknem az
egész terület szántóföldi művelés alatt áll. Az elmúlt 1-2 évtizedben számtalan kutatócsoport
foglalkozott az egykori nagy kiterjedésű (34.000 ha) láp részleges rekultivációjának
kérdésével. Jelentős az a terület (kb. 2-3.000 ha) amely mezőgazdasági művelésre nehezen
vagy egyáltalán nem alkalmas. Ezek a maradványterületek lennének alkalmasak a vizes
élőhelyek megteremtésére. A területek többségénél a védetté nyilvánítását nehezíti a
szétaprózódott magán- és osztatlan közös tulajdon, és a vízgazdálkodási ellenérdekek. Az
Ecsedi láp peremterületein még természetközeli állapotok maradtak fenn.
A vizes élőhelyek és árterek elvágása a folyótól az árvízvédelmi művekkel és
beavatkozásokkal országosan jelentős vízgazdálkodási kérdés.
Felszín alatti vizek esetében a beszivárgási területek nagy része országhatáron kívül esik,
víztestjeink határral osztottak, ezért a felszín alatti víztestek mind mennyiségi, mind minőségi
szempontból érzékenyek a határon túli hatásokra.
2.2.

Folyószabályozás és árvízvédelem

A Szamos-Kraszna tervezési alegység területén található folyók esetében a hosszirányú
szabályozottság jellemző. A Szamos mindkét partja töltésezett, szűk hullámtérrel
rendelkezik.
A Kraszna jobbpart végig töltésezett, magas parti rész nem található. A balparti részen a
fővédvonalat magasparti részek szakítják meg, melyek a Kraszna gyenge pontjai. A
mellékpatakokon csak a fővízfolyásba torkoló rövidebb szakaszon építettek ki töltéseket. A
töltés közötti távolság 60-80 m.
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A Szamos-Kraszna- közi árvízszint-csökkentő tározó projekt a Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztése (továbbiakban VTT) programjának része. A tározó a Szamos bal partján a
43. számú Szamos-Kraszna közi belvízrendszer, Északi-főcsatorna, Kocsordi-főcsatorna és
K-4 öblözetében, azon belül az Északi-főcsatorna rész-öblözetében a 07.11. SzamosKraszna közi belvízvédelmi szakaszban Nagydobos, Szamosszeg, Szamoskér,
Tunyogmatolcs, Kocsord, Mátészalka és Ópályi települések között kerül kialakításra.
Az árvízvédelmi célból kialakított töltések, magaspartok, depóniák a víztestek többségében
leszűkíti a vízfolyásokhoz tartozó élettereket, csökkentve ezáltal a biológiai és morfológiai
diverzitást. A természetes vízfolyások esetében kiemelendő probléma, szabályozások
következtében kialakult/kialakított holtmedrek/ holtágak és mélyvonulatok vízpótlása nincs
minden esetben megoldva, így azok fennmaradása veszélyben van.
Az árvízvédelmi célú meder és hullámtér fenntartási tevékenységek elősegítik ugyan az
árvizek akadálymentes és alacsony kockázatú levonulását, azonban a csökkenti a
vízfolyások
természetes
védőképességét
a
partközeli
területekről
származó
szennyezésekkel szemben, valamint megbolygatja a még meglévő természetes növényzetet
és elősegíti az inváziós fajok elterjedését.
2.3.

Tározás és duzzasztás

A Szamos magyarországi vízgyűjtőjében két tényleges tározó található: a Tunyogmatolcsi
Holt-Szamos a folyó baloldalán, a Szamossályi Holt-Szamos a folyó jobboldalán. A
Tunyogmatolcsi Holt-Szamos 10 km-es szakasza megegyezik a Keleti- övcsatornával.
Magas Szamos vízállás esetén a torkolati zsilipje vízvisszatartási feladat ellátására szolgál.
A holtágon lévő többi műtárgy – hidak, zsilipek, keresztgátak – közlekedési céllal készültek.
Leeresztő műtárgya a Tunyogi zsilip.
A Kraszna öblözetében belvízi helyzetben a csúcsvízhozamokat a Bódvaj- patak völgyében
kialakított állandó kiépítettségű (nem VIZIG kezelésű) Teremi tározó, illetve a Bódvaj I-II
vésztározók csökkenthetik. A Teremi tározó horgásztó is, ezért oda vízpótlási célból is
engedhető víz a Bódvaj- patakból.
A Gebe- Csaholyi mellékfolyás 5+770 szelvénye feletti szakaszon vadgazdálkodási célból
kialakított üzemi tározóban vízpótlási célból tartható vissza víz. A Nyírbátor-Vasvárifolyásnál kialakított záportározó és vésztározó Nyírbátor város csapadékvizeinek
betározására szolgál, amikor az érkező vízhozam a Nyírbátor-Vasvári- folyás kapacitását
meghaladja.
2.4.

Vízkormányzás, vízkivétel

A Szamos-Krasznaköz vízrendezése folytán az öblözetek közötti vízátvezetésekre is
lehetőség nyílt, így nagy vízmennyiségek oszthatók meg a Kraszna és a Szamos között.
A Szamos-Krasznaközben a belvizes időszakokban jelentős nagyságú területek kerülnek víz
alá. Magas befogadói (Tisza, Szamos) vízállásoknál nagy jelentősége van az egyes
öblözetek közötti vízkormányzásnak és vízvisszatartásnak.
A Kraszna balpart a Keletnyíri belvízrendszerhez tartozik, ami egy domborzatilag zárt
síkvidéki rendszert alkot, így más belvízrendszerrel, öblözettel. A vízrendszert alkotó
Kraszna, illetve a Keletnyíri vízfolyások és a vízgyűjtő belvízcsatornái sem adnak
lehetőséget egyik víztestből a másikba történő átvezetésre. Közvetlen kapcsolat csak román
területtel van. A Magyar- Román Belvízvédelmi Szabályzat alapján történik a
belvízrendszerek üzemeltetése, a belvizek elvezetése.
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2.5.

Szennyvíztisztítás- és elhelyezés

A Szamos-Kraszna tervezési alegység területén található kommunális szennyvíztisztító
telepek tisztított szennyvíz bevezetései összesen 4 db víztestet érintenek közvetlenül.
A csatornázott településeken a bekötöttség aránya változó. A mesterséges biológiai
szennyvíztelepek tisztítási hatásfoka sok esetben kifogásolt. Jellemzően szervesanyag
lebontás, ammónium, összes oldott anyag és nátrium esetében nem tudják a befogadóra
előírt tisztítási határértéket biztosítani.
A közcsatornával nem rendelkező települések számszerűleg kisebb arányt képviselnek.
Ezeken a településeken, valamint a csatornázott településeken ellátott, de be nem kötött
ingatlanokon keletkező szennyvizeket közműpótlókba helyezik el, melyek a szennyvíz
gyűjtését és elhelyezését kis (egyéni) egységekben biztosítják.
Az alegység területén a települési tisztított kommunális szennyvíz több vízfolyás víztestet
érint. A tisztított szennyvíz befogadók közel fele időszakos kisvízfolyás. Az utóbbi években
megnőtt a települések csatornázottságának aránya, mely a felszín alatti vizek állapotára
kedvező hatással bír a terhelés csökkenése miatt.
A keletkező szennyvíziszapok a növénytermesztés számára jelentős hasznosítható
tápanyag tartalommal rendelkeznek. Ugyanakkor a mezőgazdasági célú felhasználást
korlátozzák a szigorodó környezetvédelmi előírások, mivel a szennyvíziszapok a környezetre
káros nehézfémet is tartalmazhatnak. A mezőgazdasági hasznosítás során be kell tartani a
szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének
szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásait. A gazdálkodók részéről nem túl
nagy a fogadókészség a szennyvíziszap felhasználás iránt.
A tervezési alegység területén 1-1 víztestet érint ipari szennyvíz bevezetés, valamint
termálvíz bevezetés. A termálvíz bevezetés a befogadó só- és hőszennyezését idézi elő,
míg az ipari bevezetés szervesanyag szennyezést idéz elő a befogadó felszíni víztestben.
2.6.

Vízkivételek és vízvisszavezetések

Az alegység területén az ipart az élelmiszer-feldolgozó üzemek, az optikai berendezéseket
és háztartási vegyi árukat gyártó, míg a mezőgazdaságot a szakosított állattartó (tehenészeti
és sertés) telepek képviselik; tevékenységükhöz főként felszín alatti vizet használnak fel.
A Kelet-Nyírségben a terület alapvetően mezőgazdasági jellegű. Földrajzi helyzeténél fogva
az öntözés elengedhetetlen, mivel az átlagos csapadék a termeléshez nem elegendő, és a
megfelelő tápanyag-gazdálkodáshoz is több vízre van szükség. Az öntözőtelepek vízellátása
csekély kivétellel felszín alatti vízből történik.
Az öntözési célú felszíni vízhasználatok az utóbbi időben kismértékben csökkentek,
elsősorban a bizonytalan vízszolgáltatás miatt. A felszíni vízkészletek időszakos hiánya
megnövelte a felszín alatti vízkészletek iránti igényt még a fő vízfolyások mentén is.
Meg kell említeni azonban a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/2010 (IV.29.) Kormányrendelet vonatkozó paragrafusát, mely szerint „Felszín alatti víz
öntözési célú igénybevétele csak felszíni vízbeszerzési lehetőség hiányában
engedélyezhető”.
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2.7.

Mezőgazdasági eredetű diffúz és pontszerű szennyezések

Döntően a felszín alatti víztestek kémiai állapotára vannak hatással a vízgyűjtő területen
működő állattartó telepek, ahol jelentős mennyiségű szennyvíz keletkezik. A keletkező
szennyvizek legnagyobb részét nyárfás, drénezett nyárfás elhelyező területeken, kisebb
részét földmedencékben, valamint szántóföldön kiöntözéssel helyezik el ellenőrzött
körülmények között. A szántók alatti talajvizek nitrát-szennyezettségének megállapítására
nincs elegendő adat, ezért a trágyahasználat és a beszivárgási viszonyok felhasználásával
becsülhetjük a szennyezett talajvizű területek arányát. A mezőgazdasági területek nitrátszennyezettsége mozaikos jellegű, nagymértékben függ a táblánként (termelőnként) változó
trágyázási szokásoktól.

1. kép: Állattartó telep vízfolyás víztest mentén

A síkvidéki területeken található kisvízfolyások mezőgazdasági eredetű szennyezése
elsősorban a bevezetett belvizekkel érkezik.
A mezőgazdasági eredetű terhelések szerepe a múltbéli nagy tápanyagfeleslegek
következtében a felső talajrétegekben akkumulálódott foszfortartalom útján érvényesül. A
tárolt felesleg a hidrológiai folyamatok révén, főként a felszínen, a lefolyás és az erózió által
jut el a felszíni vizekbe.
A diffúz és pontszerű szennyezőforrásokból és belső terhelésekből származó magas
tápanyag tartalom a felszíni vizek eutrofizációjához vezet, mely az összes felszíni vízfolyást
és állóvíz víztestet érinti.

2. fejezet

Jelentős emberi beavatkozások
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2. kép: Helytelen mezőgazdasági gyakorlat

2.8.

Települési eredetű egyéb szennyezések

A településeken a települési infrastruktúra kialakításával és működtetésével kapcsolatos
tevékenységek (települési hulladékgazdálkodás, belterületi csapadékvíz elvezetés, egyéb
települési tevékenységek, közlekedés) elsősorban a felszín alatti vizek állapotára vannak
hatással. A belterületről lefolyó, kémiai anyagokkal szennyezett diffúz csapadékvíz felszín
alatti vizet terhelő hatása a csapadékvíz rendszer kiépítésével megszűnik, illetve csökken,
azonban pontszerű szennyezőforrásként felszíni vizeinket terhelheti.
A felszíni és felszín alatti vizek minőségének alakulásában döntő szerepet játszik a
települési, az ipari és mezőgazdasági szennyvizek összegyűjtése. Élelmiszeripari üzemek
több településen találhatók, melyek nyárfás öntözőtelepekre vezetik a keletkező
szennyvizeket.
A települési szennyező források közül a hulladéklerakók jelentettek nagyobb problémát, a
vizsgált területen számos hulladéklerakót rekultiváltak, egy részük felszámolása pedig
folyamatban van. Ugyanakkor az elhagyott hulladékok továbbra is problémát jelentenek,
annak ellenére, hogy mennyiségük csökken a szervezettebb hulladékgazdálkodás
következtében.

2. fejezet

Jelentős emberi beavatkozások
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3. kép: Illegálisan lerakott hulladék

2.9.

A víztestek kémiai állapota szempontjából jelentős ipari
mezőgazdasági eredetű pontszerű szennyezőforrások/terhelések

és

Az alegység területén található jelentős ipari üzemek (PRTR) egységes környezethasználati
engedéllyel rendelkeznek, azonban előfordulhatnak balesetszerű szennyezések, amelyek
veszélyt jelentenek a kapcsolódó felszíni, felszín alatti vizekre, valamint az élővilág
pusztulását idézhetik elő.
A homok- és agyagbányák jelentős részénél a fekü a talajvíz szintje alatt húzódik, így a
bányászat során felszínre kerül az addig védett felszín alatti víz. Ez egyrészt hatással van a
felszín alatti víz mennyiségi állapotára a talajvíz párolgása miatt, másrészt megszűnik az
addigi védettség, mely minőségbeli problémát okozhat.

2. fejezet

Jelentős emberi beavatkozások
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3. Jelentős vízgazdálkodási kérdések
3.1.

A víztől függő ökoszisztémákat károsan befolyásoló hidromorfológiai
változások

3.1.1. Árvízvédelmi beavatkozások hatása
Az árvízvédelem érdekében az elmúlt 150 évben végzett műszaki beavatkozások
megváltoztatták a vízfolyások hidromorfológiai állapotát: átvágták a kanyarulatokat és ezzel
lerövidítették a medret és növelték a sebességet. Az árvízvédelmi töltések elvágták a folyótól
az árterületek jelentős részét. Az emberi beavatkozások a vízfolyások medrére, a
hullámtérre és a parti sávokra is kiterjedtek.
Az elfogadható szintű árvízvédelem a társadalom, illetve a gazdasági élet szempontjából is
nagyon fontos tevékenység, ezért ezt - hasonlóan más vízügyi szakterületekhez - a VKI
ernyője alá tartozó EU Árvízi Irányelve, illetve a most készülő Árvízi Kockázatkezelési Tervek
külön is foglalkoznak vele. Az árvízvédelmi és ökológiai célkitűzések kölcsönös és hatékony
összehangolása komoly és újszerű műszaki – természettudományi - gazdasági feladatot
jelent a szakembereknek.
Az árvízi biztonságot más szempontból vizsgálva az árvízvédelmi töltések, vízfolyások és
csatornák menti depóniák keresztirányú akadályt képeznek az élőlények vándorlásában,
valamint leszűkítik a vízfolyáshoz tartozó élettereket, csökkentve ezáltal a biológiai és
morfológiai diverzitást. A mentett oldali holtágaknak (pl.: Holt Szamos) megszűnt a
kapcsolata a folyókkal. Az egykori ártereken a vizes élőhelyek és vízigényes vegetáció
visszaszorult (pl.: Ecsedi-láp). Az árvízvédelmi célú meder és hullámtér fenntartási
tevékenységek elősegítik ugyan az árvizek akadálymentes és alacsony kockázatú
levonulását, azonban csökkentik a vízfolyások természetes védőképességét a partközeli
területekről származó szennyezésekkel szemben, valamint megbolygatja a még meglévő
természetes növényzetet és elősegíti az inváziós fajok elterjedését.
3.1.2. Belvízvédelmi tevékenység hatása
A belvizek által okozott gazdasági károk jelentős vízgazdálkodási problémának tekintendők,
a károk megelőzése és csökkentése fontos feladat. Törekedni kell azonban a belvizek
tározására és helyben tartására is, így kezelve az aszály problémáját. A belvízrendszereket
és a működtetésüket úgy kell átalakítani, hogy a vizes élőhely-láncok a síkvidéki területeken
is rehabilitálhatók legyenek. Folyamatban van a természetvédelmi, valamint a gazdasági és
szociális szempontoknak egyaránt megfelelő „belvízgazdálkodás” kialakításának
előkészítése.
3.1.3. Vízjárásban
nyomán

bekövetkező

változások

az

emberi

beavatkozások

A jó ökológiai állapottal összhangban lévő vízhasználatok szabályozását a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés során kell megoldani, mely azt jelenti, hogy meg kell határozni a
mederben hagyandó u.n. ökológiai vízmennyiséget, illetve felül kell vizsgálni a jelenlegi
vízhasználatokat, fel kell tárni az illegális vízkivételeket, melyeket össze kell vetni a
rendelkezésre álló vízkészletekkel.

3. fejezet

Jelentős vízgazdálkodási problémák
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3.2.

Eutrofizációt okozó szerves- és tápanyag szennyezések

3.2.1. Diffúz terhelések hatása a mezőgazdaságból és a települések,
üdülők területéről
Felszíni és felszín alatti vizek szennyezettsége, melynek okai: szántóföldek túl nagy aránya,
a vizek védelme szempontjából nem megfelelő mezőgazdasági gyakorlat, (pl.: a művelt
terület és a vízpart közelsége miatt), intenzív mezőgazdasági művelés és a belterületekről
lefolyó vizek.
Valamennyi, az alegység területén elhelyezkedő mentett oldali holtágra a túlzott beépítettség
jellemző, a természetes parti zonáció irtása és módosítása miatt a természetes élőhelyek és
élőlényközösségek visszaszorulását és módosulását eredményezi. A diffúz és pontszerű
szennyezőforrásokból és belső terhelésekből származó magas tápanyag tartalom a felszíni
vizek eutrofizációjához vezet, mely az összes felszíni vízfolyást és állóvíz víztestet érintheti.
A felszín alatti vizek diffúz terhelésének csökkenéséhez hozzájárult az alegység területén
lévő települések csapadékvíz elvezetésének megoldására irányuló pályázatok viszonylag
nagy aránya. A kiépült rendszer azonban a feszíni vizek terhelését okozza, mely probléma
kezelésére a pályázatokban többek között homokfogók és záportározók beépítésére került
sor.
A mezőgazdaságból származó terhelések enyhítésére megoldást jelenthet az agrárkörnyezetgazdálkodás területalapú, vissza nem térítendő támogatása, melynek célja a
termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, a környezettudatos gazdálkodás és a
fenntartható mezőgazdasági gyakorlat kialakítása. A program a környezet állapotának javítása,
minőségi élelmiszer előállítása, valamint a gazdaságok életképességének megtartása és
gazdasági hatékonyságának növelése, jogszabályban meghatározott célprogramok által előírt
kötelezettségvállalások alapján felmerülő többletköltségek és kieső jövedelem ellentételezésével
valósul meg.
3.2.2. Szervesés
bevezetésekből

tápanyagszennyezés

települési

szennyvíz

Felszíni vizek terhelése települési tisztított szennyvíz bevezetések miatt. A gondok
elsősorban akkor jelentkeznek, ha a közvetlen befogadó kis vízhozamú (pangó vizű vagy
időszakos) vízfolyás. További probléma, hogy a már meglévő telepek jelentős hányada
elavult technológiával működik, túlterhelt, vagy az iszapkezelés megoldatlansága miatt
rendszeresen szennyezi a felszíni befogadókat.
Azokon a településeken, ahol nincs megoldva a szennyvizek összegyűjtése ott általában
közvetlenül a talajba jutnak, így a felszín alatti vizeket szennyezik.
A felszín alatti vizek diffúz terhelésének csökkenéséhez hozzájárult az alegység területén
lévő települések szennyvíz elvezetésének megoldására irányuló pályázatok (csatornázás)
viszonylag nagy aránya, valamint a tisztítási technológiák módosítása (szűrőmezők
kialakítása), a megfelelő hatékonyság biztosítása érdekében.
Felszíni vizek esetében a települési csatornázási és szennyvíztisztítási projektek több
esetben minőségi javulást eredményezhetnek a tisztítási technológiák és kapacitásbővítés
következtében, új szennyvíztisztító telepek létesítése azonban újabb pontszerű terhelések
megjelenését eredményezheti.
A jövőben a szennyvíziszap által okozott terhelés csökkenése várható az energetikai
hasznosítás előtérbe kerülése miatt.

3. fejezet

Jelentős vízgazdálkodási problémák
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3.3.

Egyéb diffúz és pontszerű szennyezések, okozott terhelések

Az alegység területén lévő kommunális hulladéklerakók többségének felszámolása KEOP
forrásból már megvalósult (esetenként a rekultiváció még folyamatban van), a maradék
telepek felszámolására pedig újabb források nyíltak. A felszín alatti vizek ez irányú terhelése
a közeljövőben megszűnhet.
Az állattartó telepek szennyező hatásának megszüntetésére - a trágyatárolók megfelelő
kialakítására – történtek intézkedések (jogszabályi kötelezettségek). Ezen intézkedések
egyrészt vonatkoznak az EKHE köteles tevékenységekre, a nitrát- és nem nitrátérzékeny
területeken lévő hígtrágyatárolókra, valamint az istállótrágya-tárolókra.
3.4.

Ivóvíz ellátásra használt felszín alatti vizek nem megfelelő minősége

Természetes eredetű ivóvíz minőségi probléma (As, NH4, Fe, Mn)
Az alegység területén problémát okoz az ivóvízellátásban a felszín alatti vizek réteg eredetű
„szennyezettsége”, mely probléma megoldására a régiós ivóvízminőség-javító programok
szolgálnak. Ezen program célja a települések vízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása,
a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása.
A sérülékeny vízbázisok védőterületével, védőidomával érintett településeken a felszín alatti
vizek védelme kiegészítő intézkedéseket igényel a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendeletnek
megfelelően.
A vízbázisvédelmi program keretében az alegység területén lévő 30 db vízbázis közül 4 db
vízbázis diagnosztikai vizsgálatai készültek el, azonban a hátralévő diagnosztikai vizsgálatok
elvégzését, a vízbázisok biztonságba helyezését és tartását jelentős vízgazdálkodási
kérdésnek tekintjük.
3.5.

A víztől függő ökoszisztémákat károsan befolyásoló mennyiségi
problémák a felszín alatti vizeknél

A természetes növénytakaró csökkenése, valamint a burkolt felületek arányának
növekedése megváltoztatja a beszivárgás mennyiségi és minőségi jellemzőit. A sekély
porózus víztestekbe történő csökkenő beszivárgás mennyiségi, ökológiai problémákhoz
vezet, melyre a művelési mód váltás, a vízvisszatartás, és a belvízrendszer átalakítása
jelenthet megoldást.
További probléma, hogy nyírségi mesterséges vízfolyáshálózat a Nyírség keleti peremén
belemetsz a talajvíztükörbe, így az év nagyobb részében megcsapolja azt. A felszín alatti víz
mennyiségi állapota itt nem megfelelő amely így kedvezőtlen hatást gyakorol a felszín alatti
vizekkel való kapcsolatra épülő vizes élőhelyek ökológiai állapotára, különösen a
homokhátságokon.
A probléma megoldására az alegység területén már történtek intézkedések. A területileg
illetékes Nemzeti Park Igazgatóság egy projekt keretében több helyen valósított meg
vízvisszatartást, javítva ezzel a károsodott védett területek és felszín alatti víztől függő
ökoszisztémák állapotát.
Ezen kívül az alegység területén a gazdálkodók több esetben víztakarékos
növénytermesztési módra álltak át. Hatósági intézkedések keretében pedig engedélyek
visszavonására, módosítására került sor, így csökkentve a felszín alatti víz igénybevételét.

3. fejezet
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3.6.

Szennyezések veszélyes anyagokkal

Az alegység területén lévő nagyobb vízfolyások (Szamos, Kraszna) vízviszonyaiban
meghatározó jelentősége van a határainkon túlról érkező vizeknek. A legnagyobb
vízfolyások – a Szamos, Kraszna – mind külföldről érkeznek hazánkba, illetve a vízgyűjtő
területük legnagyobb része is külföldön van. A vízgyűjtőn folytatott tevékenységek hatással
vannak a vízminőségre, beleértve a külföldről jövőt is. Ilyen például a Szamoson keresztül a
Tiszába jutó cianid szennyezés, vagy az utóbbi években a Szamoson, vagy akár a Krasznán
rendszeresen előforduló kommunális hulladékszennyezés.

3. fejezet
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