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1. Tervezési alegység leírása
1.1. Domborzat, éghajlat
A 2300 km2 nagyságú vízgyűjtő K-i, D-i és Ny-i határai a természetes vízválasztók, a Nyírség
dombvidékének hátságain és buckasorain haladnak. Északon a Lónyay-főcsatorna ásott
mederben folyik, a szabályozás és vízrendezés során töltésekkel és zsilipekkel alakították ki
a határt. Nyugati határa a tiszai betorkollástól Gávavencsellő-Nagycserkesz között, közel ÉD irányban halad, majd kissé keletebbre Kálmánházától Hajdúhadházig terjed. Délen a
terület legmagasabb dombsorán húzódik Nyíradonyig, majd attól K-re karéjosan É-ÉK felé
fordul, Nyírmadát és a Karász-Gyulaházi- csatornát is bezárva csatlakozik az É-i,
mesterséges határhoz, amely lényegében a főcsatorna vonalát kíséri, illetve annak jobb parti
töltésén halad a torkolatig.

1. térkép: Lónyay-főcsatorna tervezési alegység elhelyezkedése

A vízgyűjtő, homokbuckás felszíne környezetéhez, az Alföldhöz képest kiemelkedett és
változatos felszínű. A terület K-i és D-i részét vastag futóhomok-takaró borítja. Itt van az
Alföld legmagasabb kiemelkedése, a Hoportyó (183 m). Innen a terep fokozatosan észak
felé lejt egészen a Lónyay-főcsatornáig, ahol 95-100 m-es szintek dominálnak. A vízgyűjtő
legmagasabb és legalacsonyabb pontja közötti különbség 90 m, a terepesésre a 0,2 % és
3,8 % közötti értékek a jellemzőek.
A talaj döntően homok, a vízfolyások mentén homokos vályog, esetenként vályog fizikai
féleségű alluviális üledékeken alakultak ki. A vízfolyások mentén típusos réti talajok, az elzárt
völgyekben foltszerűen lápos réti talajok képződtek, míg a magasabb térszíneken
futóhomok, humuszos homok és kovárványos barna erdőtalajokat találunk.
A vízgyűjtő terület domborzatilag több, kisebb földrajzi tájegységre (tájtípusra) osztható. A
Nyírség, mint középtáj, a vízgyűjtő csaknem teljes területét lefedi és több kistájra oszlik.
 Nyugati vagy Löszös Nyírség
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 Közép-Nyírség
 Északkelet-Nyírség
 Dél-Nyírség
Az éghajlat – akárcsak a Kárpát-medence többi részén is – mérsékelt, szárazföldi, atlanti és
mediterrán hatásokkal.
A sokévi átlagos léghőmérséklet területi eloszlása viszonylag egyöntetű, területi eltérései
jelentéktelenek, ezért a nyíregyházi adatokat érvényesnek tekintjük a vízgyűjtőterületre.
A nyíregyházi sokévi éves közepes léghőmérséklet 9,7 C. A legkisebb (7,4C/1940) és a
legnagyobb évi átlag léghőmérséklet (11,7 C/1934 ) közötti eltérés 4,3 C.
Az évi napfénytartam összege Nyíregyházán (1966-1996. közötti adatsor alapján) 1535 óra
(1980) és 2158 óra (1986) között változik, sokévi átlagos értéke 1846 óra.
A csapadék sokévi közepes éves összege a Nyírségben 576 mm, az évi maximum 871 mm,
az évi minimum 351 mm. A területi különbségek nem jelentősek, de érzékelhetők
(legnagyobb és legkisebb érték közötti különbség kb. 50 mm).

1.2. Települési hálózat
A területhez 56 település tartozik, ebből 10 város (Baktalórántháza, Balkány, Hajdúhadház,
Kemecse, Máriapócs, Nagykálló, Nyíregyháza, Nyírtelek, Téglás, Újfehértó). A vízgyűjtőn
található Nyíregyháza, Szabolcs- Szatmár- Bereg megye megyeszékhelye, melynek
lakosszáma 120 000 fő.

1.3. Ipar, mezőgazdaság, idegenforgalom
A terület túlnyomó részben a szántó művelési ágba tartozik, csak az erősen tagolt, szél által
kialakított felszíneken találunk erdőket, illetve elsősorban a réti talajokon rét, legelő művelési
ágú területeket, bár ezeket a talajokat is jórészt szántóként hasznosítják.
A művelési ágak az alábbiak szerint alakulnak (a művelési ágak megoszlása belvíz
öblözetenként eltérő).
Művelési ág
Szántó
Gyümölcsös
Rét, legelő
Erdő
Belterület
Egyéb

Eloszlás [%]
57
5
9
15
7
7

1. táblázat: Művelési ágak eloszlása

Az alegység területén a mezőgazdasági hasznosítás dominál, azonban jellemzően a
nagyobb települések környezetében, ipari tevékenység is folyik.

1.4. Víztestek az alegység területén
A Lónyay- főcsatorna alegység területén kizárólag erősen módosított és mesterséges
vízfolyás víztestek kerültek kijelölésre, döntő többségben síkvidéki, meszes, kis esésű,
közepesen finom mederanyagú vízfolyások. Álló víztestek esetében alacsony arányban
természetes, döntő többségben viszont mesterséges, sekély állóvizek vannak jelen.
A kijelölt felszín alatti víztestek közül a Nyírség- Lónyay- főcsatorna-vízgyűjtő elnevezésű
sekélyporózus és porózus, valamint a pt. 2.4 porózus termál víztest tartozik az alegységhez.
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A felszíni víztesteket érő terhelések döntő többségének hajtóereje a mezőgazdaság, a
településfejlesztés, valamint az ár és belvízvédelem, felszín alatti víztestek esetében pedig a
mezőgazdaság, településfejlesztés és az ipar.
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2. Jelentős emberi beavatkozások
2.1.

A vízforgalmi viszonyokat jelentősen módosító beavatkozások

Az alegység erősen módosított, valamint mesterséges vízfolyás víztestei között nincs olyan,
amelyet ne érintene valamilyen jelentős hidromorfológiai hatás. A mesterséges vízfolyás
víztestek esetében a hidromorfológiai befolyásoltság aránya gyakorlatilag 100 %-os
(funkciójuk: belvízcsatorna, kettősműködésű csatorna).
A mesterséges állóvíz víztestek esetében a hidromorfológiai befolyásoltság aránya szintén
magas (funkciójuk: tározó, horgásztó). Az alegységben jelentős számban találhatók
duzzasztók, zsilipek, fenéklépcsők.
A 19. század közepéig a Nyírség nagyobb része lefolyástalan volt. A lefolyástalanságot a
sajátos geológiai felépítés, a domborzati viszonyok és a viszonylag kevés csapadék
együttesen idézték elő. Természetesen csak felszíni lefolyástalanságról volt szó. A felszínre
hulló csapadék egy része ugyanis leszivárogva, mint áramló talajvíz elhagyta a Nyírséget.
Csapadékosabb időben, a homokdombok közti mélyedésekben összegyűlt víz és
hasznavehetetlenné tette a művelt területek nagy részét.
Az akkori társadalmi – gazdasági helyzetben a fő célkitűzés a mezőgazdasági termőterületek
növelése volt, ennek érdekében elvégezték a Nyírség lecsapolását. A szabályozás
eredményeképpen a nyírségi vizeket a Tiszába szállító Lónyay-főcsatornába délről hat
nagyobb, és több kisebb csatorna torkollik. A mai Lónyay-főcsatorna 1882-ben készült el,
majd 3 évre rá a jelentősebb csatornák, főfolyások, összesen 750 km hosszban. A lecsapoló
csatornák építése egészen 1939-ig tartott. A nagyarányú lecsapoló munkák
eredményeképpen az állóvizekben gazdag Nyírség területén csak néhány, viszonylagosan
állandó jellegű tó maradt, azonban aszályosabb években ezek közül is többet a kiszáradás
fenyeget.
A vízgyűjtőn összesen 1455 km mesterséges belvízelvezető csatorna található. A vízgyűjtő
csatornáinak beágyazottsága rendkívül változó (0,5 - 10,0 m közötti), ami azt jelenti, hogy, a
nyírségi mesterséges vízfolyáshálózat a legtöbb helyen belemetsz a talajvíztükörbe, így az
évek nagyobb részében megcsapolja azt. Igen fontos körülmény, hogy a belvízcsatornák
mindenkori fenékszintje jelentősen befolyásolja a vízgyűjtő talajvízháztartását és a főfolyások
kisvízi vízhozamait. Ezeken a vízháztartási elemeken keresztül a csatornák beágyazottsága
kihat a vízgyűjtő teljes felszíni és felszín alatti vízforgalmára.
A felszín alatti vizekről elsősorban azért kell említést tenni, mert a Nyírség döntő része
beszivárgási terület, a felszínen végrehajtott beavatkozások kihatnak a felszín alatti
vízháztartásra is.
A talajvízjárást természetes és mesterséges hatások egyaránt befolyásolják. A Nyírségben a
talajvíz szintje a homokdombok alatt 4-8 m-re, a homokdombok közötti mélyebb részeken 12 m-re van a felszíntől. A megfigyelési adatok egyértelműen jelzik, hogy míg a külterületeken
az átlagos talajvízszint folyamatosan csökken, addig a csatornázatlan települések alatt
emelkedik, vagy folyamatosan magas szinten van.
A belvizek tározására, valamint az öntözési igények kielégítésére az alegység területén
számos tározó került kialakításra, melyből több kijelölt álló víztest.
A vízgyűjtő egészét jelentősen befolyásoló lefolyási, utánpótlódási, megcsapolási
viszonyokat jelentősen módosító beavatkozások hajtóereje egyértelműen a mezőgazdaság,
valamint a településfejlesztés. A terület lakosságának megnövekedett mezőgazdasági terület
iránti igénye következtében kialakított belvízelvezető rendszer ma már azonban nem elégít ki
minden igényt. A terület adottságai nem kedveznek a kialakított, mai szántóföldi kultúráknak
sem. A vizek elvezetése, a talajvíz süllyedése, kedvezőtlenül érintik a természetes, vagy
természeteshez közel álló vízi, vizes, víztől függő ökoszisztémák állapotát is, mely
kedvezőtlen hatásokat az éghajlatváltozás tovább súlyosbít.
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A síkvidéki vízelvezetés (belvízmentesítés) miatt kevés víz marad a területen, vizes
élőhelyek és vízigényes vegetáció visszaszorult, tehát a gazdasági jellegű vízkárok
megelőzése vagy csökkentése érdekében végzett műszaki beavatkozások, tevékenységek
korlátozzák a mély fekvésű területeken a vizes élőhelyek életfeltételeit. Ezen túlmenően az
éghajlatváltozás várható következményei tovább súlyosbíthatják az elvezetett víz hiányát.
A belvizek által okozott gazdasági károk jelentős vízgazdálkodási problémának tekintendők,
a károk megelőzése és csökkentése fontos feladat. A belvíz kockázat csökkentéséhez
szükséges intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben, illetve az árvíz
kockázatkezelési tervekben kell megtervezni, ugyanakkor a károk elleni védekezés
„hagyományos” (fentiekben bemutatott vizek állapotát jelentősen befolyásoló) megoldásai
csak akkor alkalmazhatók, ha nincs jobb megoldás.
2.2.

Folyószabályozás és árvízvédelem

A Lónyay-főcsatorna és a főfolyások torkolati szakaszai töltésezettek, a töltések közötti
mélyártér belvízmentesítését - magas befogadói vízállás esetén - 6 szivattyútelep biztosítja.
A Lónyay-főcsatorna balparti töltése, a Vencsellői körgát, valamint a nyíri főfolyások torkolati
szakaszainak töltései 6 öblözetben összesen 17,06 km2 területet védenek (benne 6
települést). Gávavencsellő vencsellői területét közvetlenül a tiszai árhullámok, míg a többi
területet a tiszai árhullámok Lónyay-főcsatorna töltései közötti visszaduzzasztása,
felterjedése veszélyezteti.
A töltések jelenlegi magassága a főcsatorna alsó szakaszán 0-50 cm-el, a felső szakaszán
30-110 cm-el, a főfolyások torkolati szakaszain 40-120 cm-el alacsonyabbak az előírt
szintnél, ezért megtervezték és 2006-ban üzembe helyezték a Lónyay árvízkaput. Ennek
célja a jelentősebb Tiszai árvizek kizárása a Lónyay- főcsatornából.
Az árvízvédelmi célú folyószabályozási tevékenységek, beavatkozások oka egyértelműen az
élet és vagyonvédelem, valamint a mezőgazdasági területek elöntésének megakadályozása.
Az alegység területén ez a fajta terhelés egy víztest esetében jelenik meg.
Az árvízvédelmi célból kialakított töltések, magaspartok, depóniák leszűkítik a vízfolyáshoz
tartozó élettereket, csökkentve ezáltal a biológiai és morfológiai diverzitást.
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.
2.3.

Tározás és duzzasztás

Az 1962-1980 közötti időszakban, összesen 7 tározó épült meg, melyek elsődleges
feladatukon, a belvízvisszatartáson kívül öntözővíz szolgáltatásra, haltenyésztésre,
üdülőterületek kialakítására adnak lehetőséget. A jelenlegi tározók üzemvízszintre való
feltöltődés esetén 9,78 millió m3 víz betározására képesek. Az üzemvízszint felett, további
2,78 millió m3 a belvizek átmeneti tározását biztosíthatják.
A Lónyay rendszer üzemrendjében a Tiszalöki duzzasztómű megépítésével jelentős
változások mentek végbe. A duzzasztás visszahatása a Tiszán Dombrád térségégig
tapasztalható, a Lónyay- főcsatorna torkolati szakaszán ezáltal, az úgynevezett természetes
befolyási küszöb megemelkedett, aminek hatásaként a főfolyásból érkező vizek magasabb
szinten kisebb felszíni esés, kisebb sebességgel tudnak csak gravitációsan a Tiszába
befolyni. Az esésváltozás miatt a főcsatorna mozgási energiája lecsökkent, aminek
hatásaként felgyorsult az iszaplerakódás, ami átterjedt a főfolyások torkolati szakaszára is.
A Lónyay- főcsatorna alegység területén a vizek tározása és duzzasztása által a hosszirányú
átjárhatóságban okozott terhelést nem tartjuk jelentősnek. A vizek tározásával és
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duzzasztásával a vízminőségben okozott változások a tározók leürítésekor okoznak
problémákat az érintett vízfolyások tározó alatti szakaszán. Ez a fajta terhelés a tározók
vizének viszonylag magas szervesanyag és tápanyag szennyezettségére vezethető vissza,
mely a betározott belvizekből és a horgászati/halászati tevékenységből származik.

1. kép: Tározók által okozott terhelések

A terhelés fő hajtóereje tehát a mezőgazdaság (öntözővíz tározás, halastavi hasznosítás), a
turizmus és rekreáció, valamint a halászat és aquakultúra. A fent jellemzett terhelések érintik
az állóvizek többségét és kihatnak közvetlenül, vagy közvetve a vízfolyások állapotára is.
2.4.

Vízkormányzás, vízkivétel

A Lónyay- főcsatorna alegység területén, a kijelölt víztesteken vízátvezetés nem történik. A
vízkormányzási szabályozások az alegység területén elsősorban belvízelvezetéshez, illetve
a tározók üzemeltetéséhez kapcsolódnak. A vízvisszatartó és szabályozó műtárgyak
létrehozásának és használatának elsődleges hajtóereje a mezőgazdaság, melynek célja az
öntőzővíz biztosítás, valamint a halastavi vízellátás. Az alegység területén elhanyagolható
mértékben ökológiai célú vízpótlás is megjelenik.
A duzzasztások hatása keresztirányú műtárgyak által leghangsúlyosabban a Tisza folyón
jelentkezik, tekintettel arra, hogy a Tisza folyó vízjárását alapvetően befolyásolja az 1954 óta
üzemelő tiszalöki vízlépcső. A duzzasztás visszahatása a Tiszán Dombrád térségégig
tapasztalható, a Lónyay- főcsatorna torkolati szakaszán ezáltal, az úgynevezett természetes
befolyási küszöb megemelkedett, aminek hatásaként a főfolyásból érkező vizek magasabb
szinten kisebb felszíni esés, kisebb sebességgel tudnak csak gravitációsan a Tiszába
befolyni.
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2. kép: Fenéklépcső duzzasztó hatása

2.5.

Szennyvíztisztítás- és elhelyezés

A Lónyay főcsatorna vízgyűjtő területén lévő 57 településből 36 település rendelkezik
csatornahálózattal, az összegyűjtött szennyvizek 16 szennyvíztisztító telepen kerülnek
megtisztításra.
A 16 szennyvíztisztító telep közül jelenleg 15 mesterséges biológiai tisztítást végez, míg 1
létesítmény természetes tisztításon alapuló nyárfás szennyvízöntöző telep.
A csatornázott településeken a bekötöttségi arány 16 és 90 % között változik, átlagosan kb.
50 % körüli. 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 (21
db). 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.
A közműpótlók szakmai minősége döntő többségében - a legoptimistább becslés szerint is
legalább 70-80 %-ban - nem nevezhető korszerűnek még a maga szintjén sem. Az alegység
területén a települési tisztított kommunális szennyvíz terhelés jelentős. A tisztított szennyvíz
befogadók többsége időszakos kisvízfolyás. Az alegységi felszíni vízfolyás víztestek több
mint felét érinti ez a típusú terhelés, jelentősen. Az utóbbi években megnőtt a települések
csatornázottságának aránya, mely a felszín alatti vizek állapotára kedvező hatással bír a
terhelés csökkenése miatt.
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3. kép: Tisztított kommunális szennyvíz terhelés

A tervezési alegység területén 1-1 víztestet érint ipari szennyvíz bevezetés, valamint
termálvíz bevezetés. A termálvíz bevezetések a befogadók só- és hőszennyezését idézik
elő, míg az ipari bevezetések elsősorban szervesanyag és kémiai, valamint szintén
hőszennyezést idéznek elő a befogadó felszíni víztestekben.
A felszíni vizek esetében terhelésként jelentkező – felszíni befogadóval rendelkező –
szennyvíztisztító telepek a felszín alatti vizekre nézve kedvező hatást jelentenek. Az
alegységen található nyárfás szennyvíztisztító telep esetében a megfelelő hatásfok
biztosításával szükséges a terhelést minimalizálni, illetve kizárni.
Működési területünkön évente kb. 150 ezer m3 szennyvíziszap keletkezik, aminek kb. 6 600
tonna a szárazanyag tartalma.
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.
2.6.

Vízkivételek és vízvisszavezetések

A térségben a települési, ipari és az állattartási célú mezőgazdasági vízhasználat kizárólag
felszín alatti víz kitermelésből történik.
Mezőgazdasági célú – mezőgazdasági hajtóerejű – vízkivétel döntően a sekélyporózus
víztestekből történik, míg a közműves ivóvízellátás kizárólag a porózus víztesteket terheli,
vagyis ez esetben a hajtóerő a településfejlesztés.
Mezőgazdasági célú vízkivétellel érintett vízfolyások száma az alegységen 4, mely terhelést
2 vízfolyáson tartunk jelentősnek.
A felszíni vízkészletek szinte kizárólagos használója és annak hajtóereje a mezőgazdaság.
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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”.
Működési területünket – illetőleg az alegység területét - a pt.2.4 jelű Északkelet- Alföld
porózus termál víztest érinti. Alegységi vonatkozásban ki kell emelnünk NyíregyházaSóstógyógyfürdő területét, ahol az építés óta jelentős vízszintsüllyedések következtek be,
mely azt jelezte, hogy a kitermelés meghaladta az utánpótlódó készletet. Mára a vízszintek
stabilizálódtak, és egy új egyensúly alakult ki, ahol a jelenlegi termelések és az utánpótlódó
víz mennyisége egyensúlyban van.
2.7.

Mezőgazdasági eredetű diffúz és pontszerű szennyezések

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 nitrát-szennyezettsége
mozaikos jellegű, nagymértékben függ a táblánként (termelőnként) változó trágyázási
szokásoktól. A felszíni víztestek, mezőgazdasági eredetű szennyezése elsősorban a
belvizek bevezetésével érkezik.

4. kép: Mezőgazdasági eredetű terhelés

A diffúz és pontszerű szennyezőforrásokból és belső terhelésekből származó magas
tápanyag (és szervesanyag) tartalom a felszíni vízek eutrofizációjához vezet, mely az összes
felszíni vízfolyást és állóvíz víztestet érintheti.
Elsősorban 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
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részét földmedencékben, valamint szántóföldön kiöntözéssel helyezik el ellenőrzött
körülmények között.
A szennyezési trendek elemzése a kijelölt VKI monitoring kutak nitrát, ammónium, szulfát és
vezetőképesség adataira épült. A nem minden víztestre kiterjedő vizsgálat alapján, az
alegység területén Nyírség- Lónyay-főcsatorna sekély porózus víztest esetében lehetett a
megfordítási pontot meghaladó koncentrációjú emelkedő trendet kimutatni a nitrát
vonatkozásában, ez „a jó állapot fenntartása szempontjából kockázatos” besorolást kapott.
A víztestek jellemzéséhez készült országos háttértanulmány megállapította, hogy a
Nyírségben a legelők 10 %-a, a gyümölcsösök 50 %-a, a szántóterületek 30 %-a alatt a
talajvizet tápláló beszivárgás nitrát szempontjából szennyezettnek feltételezhető.
A víztestek kémiai állapotának szempontjából a sertéstelepi hígtrágyák potenciális
szennyező forrásként jelennek meg, mivel a szerves szennyezőanyag tartalma igen magas.
Mesterséges úton való tisztításuk nem célszerű éppen a bennük lévő - növények számára
fontos - tápanyagtartalom miatt. Ezen hígtrágyáknál a mechanikai kezelés, vagy fázisbontás
után mezőgazdasági elhelyezés jöhet szóba. Ennek keretében megoldás lehet a nyárfás
öntözőtelepen való elhelyezés. A kikerülő hígtrágya másik elhelyezési lehetősége a
szántóföldi kiöntözés.
A szakosított szarvasmarha telepeken kötetlen mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak. Itt
inkább az almostrágya mennyisége jelentős, az elvezetendő trágyalé hígtrágya mennyisége
kisebb mértéket képvisel
A halászati ágazaton belül elkülönül az aquakultúra, amely elsősorban a mesterséges
körülmények között történő intenzív haltermelési technológiákat jelenti. Természetes vízi
halászaton a vízfolyások, állóvizek (pl. tavak, holtágak, tározók) olyan hasznosítását értjük,
ahol mind az abiotikus környezeti tényezők (főleg a vízforgalom), mind a biológiai folyamatok
(főként a tápanyag forgalom) teljes mértékben a természetes folyamatokra alapulnak. A
természetes vízi halászat hidromorfológiai, vagy vízminőségi elváltozást nem okoz.
A halgazdálkodás jelentős hatással van a vizek állapotára, ezért a természetes vizek jó
ökológiai állapotának elérése csak a halászat és a horgászat szempontjainak érvényesülése
mellett, az érintettek aktív részvételével valósítható meg. A halastavak vízminőség
szempontjából problémásak, mivel jellemzően magas tápanyag- és lebegőanyag tartalmú
vizet bocsátanak ki.
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 települési szennyező források közül a hulladéklerakók jelentettek nagyobb problémát, a
vizsgált területen számos hulladéklerakót rekultiváltak, egy részük felszámolása pedig
folyamatban van.
A hulladéklerakók tekintetében a legnagyobb problémát a Nyíregyházi (Borbánya)
hulladéklerakó jelentette, ahol a szennyezőanyagok (pl.: benzol) elérték a talajvizet, és már a
rétegvizeket fenyegette, viszont ennek a lerakónak a rekultivációja is folyamatban van.
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2.9.

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

és

Az 1996 óta működő Országos Környezeti Kármentesítési Program célja a szennyezések
számbavétele, az ezzel kapcsolatos információk gyűjtése és közreadása, valamint az állami
felelősségi körbe tartozó, feltárt szennyezések káros hatásainak csökkentése, illetve
felszámolása. Ezen kívül számos olyan veszélyes szennyezés létezik, amely nem tartozik
állami felelősségi körbe. Ezek felszámolása a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a
szennyező önkéntes jogkövetésével, vagy hatósági kényszerítő intézkedéssel történik.
Az alegység területén folyó kármentesítési munkák esetében leggyakrabban benzol, TPH,
toluol, etil-benzol, xilol, és egyéb alkil-benzol, valamint nehézfém szennyezés miatt vált
szükségessé beavatkozás. A szennyezett területek az alegység területén lokálisan okoznak
problémát. A folyamatban lévő, lezárult kármentesítések, tevékenységek eredményeképp a
felszín alatti víztestek állapotának – helyi szinten - javulását eredményezik, mely
beavatkozások eredményességének vizsgálatára, ellenőrzésére utómonitoring szolgál.
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.
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3. Jelentős vízgazdálkodási kérdések
3.1.

A víztől függő ökoszisztémákat károsan befolyásoló hidromorfológiai
változások

3.1.1. Árvízvédelmi beavatkozások hatása
A síkvidéki vízelvezetés (belvízmentesítés) miatt kevés víz marad a területen, vizes
élőhelyek és vízigényes vegetáció visszaszorult, tehát a gazdasági jellegű vízkárok
megelőzése vagy csökkentése érdekében végzett műszaki beavatkozások tevékenységek
korlátozzák a mély fekvésű területeken a vizes élőhelyek életfeltételeit. Ezen túlmenően az
éghajlatváltozás várható következményei tovább súlyosbíthatják az elvezetett víz hiányát. A
szabályozott mederformák, burkolt mederszakaszok, folyamatos karbantartási munkák,
esetleg azok elmaradása, a zonáció hiánya a víztestek biológiai állapotára kedvezőtlenül
hatnak. Az árvízvédelmi töltések, vízfolyások és csatornák menti depóniák pedig
keresztirányú akadályt képeznek az élőlények vándorlásában.
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.
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.
A hidromorfológiai terhelések csökkentésére az alegység területén megvalósult a Nyíri
belvízrendszer rehabilitációja, mely négy vízfolyás víztestet és egy álló víztestet érintett. A
beruházás során felülvizsgálatra kerültek többek között a fenékküszöbök, fenékgátak. A
vízvisszatartás eredményességének növelése érdekében ahol szükséges volt, a műtárgyak
áthelyezésre kerültek.
További intézkedések valósultak meg a magas szervesnyag tartalmú üledék egyszeri
eltávolítására, ezáltal a víztestek szervesanyag terheltségének csökkentésére.
3.1.3. Vízjárásban
nyomán

bekövetkező

változások

az

emberi

beavatkozások

A jó ökológiai állapottal összhangban lévő vízhasználatok szabályozását a vízgyűjtőgazdálkodás 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.
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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 oka a szántóföldek túl nagy aránya,
a vizek védelme szempontjából nem megfelelő mezőgazdasági gyakorlat, intenzív
mezőgazdasági művelés és a belterületekről lefolyó vizek. A diffúz és pontszerű
szennyezőforrásokból és belső terhelésekből származó magas tápanyag tartalom a felszíni
vízek 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.
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 iszapok
energetikai hasznosításának előtérbe kerülése miatt. Nyíregyházán az I. és II. számú
szennyvíztisztító telep már iszapcentrumként működik, az ide beszállított szennyvíziszapból
biogáz előállítása történik. Az alegység több szennyvíztisztító telepéről kerül ide beszállításra
szennyvíziszap. Szennyvíziszap komposztálás történik az alegység több szennyvíztisztító
telepén is.
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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 ezirányú 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

Az alegység területén problémát okoz az ivóvízellátásban a felszín alatti vizek réteg eredetű
„szennyezettsége”, a természetes eredetű ivóvíz minőségi problémát az As, NH4, Fe, Mn
okozza.
A sérülékeny vízbázisok védőterületével, védőidomával érintett településeken a felszín alatti
vizek védelme kiegészítő intézkedéseket igényel a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.)
Kormányrendeletnek megfelelően.
A problémákra az alegységen történtek már intézkedések:
Az ivóvízminőség-javító program a települések vízminőség-javító fejlesztésének
végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása.
A vízbázisvédelmi program keretében az alegység területén lévő 27 db vízbázis közül 11 db
vízbázis (ebből 1 Zöld Forrásból finanszírozott) 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
sekélyporózus 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 legtöbb helyen belemetsz a
talajvíztükörbe, így az év nagyobb részében megcsapolja azt. A felszín alatti víz mennyiségi
állapota 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 vízfolyáson 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.
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