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A környezeti hatásvizsgálat előkészítése során a hatósági elvárásoknak megfelelően 2016-ban 
részletes ökológiai vizsgálatokra került sor. Ennek terepi munkáiról a 2. (élővilágvédelmi 
munkarész) és 3. (Natura 2000 hatásbecslés) mellékletben számolunk be részletesen.  

Jelen terepbejárás tapasztalatait bemutató melléklet célja elsősorban egy általános kép 
felvázolása, az érintett területek, koncentráltan a beavatkozási helyszínek 
területhasználatának bemutatása.  

A Tisza-Túr közi tározó és kapcsolódó fejlesztések területeinek bejárására több lépcsőben került 
sor. Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésekor 2014. április 8.-13. között végeztünk 
terepbejárást és felméréseket. A hatásvizsgálat készítésekor a terepbejárást megismételtük 
egyrészt a 2014 óta eltelt időszak változásainak regisztrálása céljából, másrészt a kapcsolódó 
fejlesztések helyszíneinek megtekintése érdekében. 

Mindkét területbejáráskor változó volt az időjárás. Az első nap mindkét esetében szép, napos 
tavaszi (sőt 2017-ben inkább nyári, 26-28 Co-os meleg) idő volt, majd másnap nagy mennyiségű 
csapadék hullott, ami nehezítette a munkát. A következőkben bemutatott fotóknál jelezzük, hogy 
azok 2014-ben vagy 2017-ben készültek.  

A terepbejárásnál elsősorban az építkezéssel közvetlenül érintett, azaz a területfoglalással 
igénybevett területekre koncentráltunk, azaz a vízbevezetés és a töltések területére, valamint a 
kapcsolódó fejlesztéseknél a kotrással érintett vízfolyásokra, csatornákra. Az elfoglalt területeken 
a rajtuk lévő élővilág (legyen az természetes, természetszerű vagy kultúrökoszisztéma) elpusztul, 
és ezek regenerációja sem lehetséges, illetve korlátozott, hiszen helyükön épített elemek (pl. 
vízbeeresztő műtárgy, bevezető csatorna, töltés) létesülnek. A kotrással érintett területeken 
hasonló a helyzet, a mederben és közvetlen környezetében az élővilág elpusztul, vagy jelentősen 
sérül, itt viszont a regeneráció esélye jóval nagyobb. 

A többi terület élővilága számára az árvízi vészhelyzetben (sok éves gyakorisággal visszatérő) 
beengedett nagyobb mennyiségű víz ésszerű üzemeltetés esetén jórészt kedvező lehet. A kedvező 
hatás fokozható, ha rendszeres beeresztéssel, új típusú tájgazdálkodással ezen területek 
vízgazdálkodási helyzetét a tervben megfogalmazott módon javítják. 

Az igénybevett területeket élővilág- és tájvédelmi, területhasználati szempontból vizsgáltuk. Az 
igénybevétel e szempontok alapján az alábbiak szerint minősíthető: 

 szántóterületek igénybevétele gyakorlatilag közömbös 

 ültetvényszerű erdők, gyümölcsösök igénybevétele kismértékben kedvezőtlen lehet 

 természetszerű erdők, gyepek igénybevétele kedvezőtlen. 
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1. TISZA-TÚR KÖZI TÁROZÓ 

A Tisza-Túr közi tározó az Ásott-Túr és a Tisza között Tiszabecsig terjed. A déli határvonalát a 
Túr jobb parti töltése és a Tiszabecs – Sonkád összekötő út jelenti. Az északi határa nagyobb 
részben a Milota településtől délre húzódó öntöző csatorna déli oldalán húzódna. A tározót az 1. 
és a 2. ábra mutatja be. 

Az igénybe venni kívánt területek mintegy kétharmada nem áll védelem alatt. A délnyugati kb. 
egyharmad tározótér a Szatmár-Bereg Tájvédelmi Körzet része (a Túrtól északra és a 
Tiszakóród – Túristvándi közötti úttól délre, a térképen „Fogarasi hármas” és „Közép tag” 
néven). Ugyanezen terület Natura 2000 madárvédelmi terület is.  

A Túr nyugatra forduló szakaszától északra, az Andor-csatornától északnyugatra lévő „Gulya-
legelő” és „Vityi-dülő” szintén ebbe a kategóriába sorolt. A védett területek főként gyepek, 
illetve fiatal erdőtelepítések, egy nagyobb összefüggő idősebb erdőfolt kivételével, mely 
Újkóródtanyától délnyugatra található. A védett és Natura 2000 területek a 3. és 4. ábrákon 
lehatároltak. 

3. ábra Védett területek a Tisza-Túr közi 
tározó térségében 

4. ábra Natura 2000 területek a Tisza-Túr 
közi tározó térségében 

  

 

A tározóterület a vízbevezető műtárgy helyétől indulva a tározóterületet óramutató járásával 
egyező irányba körülhaladva, ahol szükséges a belső területekre is betekintve mutatjuk be. 
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1.ábra A Tisza-Túr közi tározó területe  
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2. ábra A Tisza-Túr közi tározó tervezett létesítményei és a vizsgált részterületek 
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1.1. A tervezett vízbevezetés helye és a bevezető csatorna 

A tervezett bevezetés és a bevezető csatorna helyét, és a fotók helyszíneit az 5. ábra mutatja. 

5. ábra A tervezett bevezetés és a bevezető csatorna helye 

 

A tervezett bevezető műtárgy a Tisza töltésének vonalában valósul meg. A töltés mentén itt 
szántók, felhagyott, elöregedett gyümölcsös folt, illetve kisebb, jellegtelen gyepmozaikok (legelő, 
kaszáló - F1) találhatók. A hullámtéren a töltés lábánál keskeny, vegyes faállományú, főként 
zöldjuharból, májusfából álló erdősáv húzódik (F2). Mögötte az északi csücsökben a töltés és a 
part menti ligeterdősáv között dióültetvény, délebbre bodzás és aszatos, özönfajokkal szennyezett 
degradált terület található (F3). 

 
F1 A töltés azon szakasza, ahol a bevezető műtárgy megvalósul (2017) 
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F2 A töltés menti keskeny, vegyes erdősáv … 

(2014) 
F3 ... és a mögöttes rontott, gyomosodó terület (2014) 

 
A Tisza partja is degradált és özönnövényekkel fertőzött, jelentősebb ökológiai értéket nem 
képvisel. Így a vízbevezetésnek ezen a területen nem látjuk akadályát, a zavart területen védendő 
értékről, tájhasználatról nincs tudomásunk (F4-F5). 

  
F4 Az érintett hullámtéri szakasz egésze erősen 

degradált (2014) 
F5 A Tisza partja viszonylag magas és kínai 

keserűfűvel fertőzött (2014) 
 
A bevezető szakasz északkeleti csücskétől nem messze található a Dögei csatorna, melynek 
zsilipjét a „Tisza bal parti töltés 143+258 és 159+382 tkm közötti szakaszán az árvízvédelmi 
rendszer elemeinek (árvízvédelmi töltés, műtárgy, vízmérce) komplex fejlesztése” projekt 
részeként újítják fel (F6-7). 

  
F6 A Dögei zsilip melletti kisház (2014) F7 A Vízgazdálkodási Vállalatról is 

megemlékezhetünk (2017) 

A tározótér keleti csücske a tiszai töltéstől kb. 1 km-re van, ide tehát töltéssel védett bevezető 
csatornát, bevezető sávot kell építeni. Ez a sáv nagyobb részt szántókon valósulna meg, a néhány 
foltban, elöregedett, felhagyott gyümölcsösönis áthalad majd.  
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A bevezető sáv keleti határa mellett egy szilárdított 
földút fut, melyet szép, véleményünk szerint helyi 
védelemre érdemes mocsárciprus sor szegélyez (F8). Az 
építési munkák során ennek megóvására kiemelt 
figyelmet kell fordítani. 

 

 

 

 

 
F8 A védelemre érdemes mocsárciprus fasor (2014) 

A bevezető sáv nyugati szélét egy keskeny csatorna szegélyezi (F9). A bevezetősáv a fotó jobb 
oldalán látható mezőgazdasági területen halad majd. A Tiszabecs – Milota közötti út mellett lévő 
(valószínűleg) lakóházat a tervezett bevezető sáv kikerüli (F10).  

F9 Keskeny csatorna és mellette a majdani bevezető 
sáv (2017) 

 
F10 Ez az épület kimarad a bevezető sávból (2017) 

 

1.2. A tározó délkeleti szegélye 

A tározótöltés délkeleti peremét a 6. ábra mutatja. A tározó legkeletibb része Tiszabecstől 
nyugatra szántókkal, majd egy kis fiatal gyümölcsös folttal borított területen fut. A Tiszabecs – 
Sonkád közötti úttalmpárhuzamos irányba fordulva a tervezett töltésnyomvonal elkerüli az ott 
található erdőtömböt (F11). Ez az erdő vegyes állományú, benne kőris, gyertyán, nyár, fűz 
egyaránt található, a széleken akácok is felverődnek. Bár nem jelent kiemelkedő ökológiai értéket, 
a töltésépítési munkálatoknál kiméletet érdemel. 

Az út mellett mindkét oldalon (attól nyugatra és keletre is) bányaművelés folyik. A fotókon 
láthatók a munkagépek és a meddőhányók is (F13). A töltéshez szükséges anyag egy részét a 
bányabővítési területről, a fedőanyagot letermelve biztosítanák. A bányát elkerülve a töltés 
nyomvonala szinte teljes hosszában szántókon kijelölt, a bányatelek déli csücskében 3 kisebb üde 
gyep, illetve mocsárrét folt is érintett. Ezeknél igyekezni kell, hogy az igénybevételt minél kisebb 
területre szorítsák. 

Az úttól keletre lévő, közvetlen az út mentén már kijelölt bányatelet is igénybevennék 
anyagnyerőhelyként (F12). Ez a terület jelenleg szántó. 
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6. ábra A tározótér nyugati pereme a Tiszabecs – Sonkád közötti út mentén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
F11 Szántó és erdőtömb a Tiszabecs-Sonkád 

közti út mellett (2014) 
F12 Bányaművelés és gépei a Tiszabecs-Sonkád 

közti út mellett (2014) 
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F13-14 Bányaművelés folyik a tervezett tározó mellett (2014) 

A Palád-Csécsei csatornától délre nagyobb részben gyeppel, kisebb részben szántókkal borított a 
terület. A gyep valószínűleg inkább legelőként funkcionál. Ezt a fotón látható állattartó telep jelzi 
(F15). Az állattartó telep a tározótérből kimarad.  

Az állattartóteleptől délre nagy egybefüggő legelők találhatók. Ennek legészakibb részét az 
állattartó telep mellett 2014 óta feltörték és beszántották, a korábbi szép hagyásfás legelő (F16) 
egy része is áldozatul esett, csak az idős vadkörték (vackorok) maradtak meg a szántó közepén 
mutatóba.  

  
F15 Legelő, háttérben állatartó létesítménnyel 

(2014) 
F16 A hagyásfás legelő idős vadkörtéje (2014) 

 

Délebbre még egy nagyobb összefüggő üde 
gyepen, a nedvesebb foltokban szép füzes 
facsoportok láthatók (F17). 

A Tiszabecs Sonkád közötti út mellett 
egészen az azt keresztező ásott Túrig fut a 
tervezett töltés. Ott északnyugat irányába 
fordul, és a tározó töltése azonos lesz a Túr 
jobb parti töltésével. A tározó déli sarkában 
kiterjedt intenzív gyümölcsös, almaültetvény 
található. A Túr töltése mellett pedig fiatal 
erdőtelepítések helyezkednek el (F18). 

F17 Nedvesebb részeken füzes foltok (2014)  
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F18 Gyümölcsös és fiatal erdőtelepítés a tervezett tározó déli csücskénél (2017) 

 

1.3. A Túr töltése mellett (keleti szakasz) 

A tervezett tározó déli töltése a Túr töltésével azonos lesz, de már az új MÁSz-t figyelembe véve, 
megemelt szinten. A tározó déli sarkánál a fiatal tölgyerdők előtt is zavart gyepterületek találhatók 
(F19). Mögötte viszont egy keskeny sávban jobb állapotú, mocsárrét húzódik. (A Túr töltés 
Sonkádi szakaszát lásd a 7. ábrán.) 

7. ábra Túr töltés keleti szakasza 

 

 

A Túr töltésén végighaladni ma még nagy élmény: nemcsak a Túr és vízpartja szép (F20), 
rendezett, hanem kiemelkedő tájképi szempontból a töltésen futó út mellé, mindkét oldalra 
telepített dió fasor (F21).  
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F19 A tározó déli csücskénél is gyepek találhatók 

(2014) 
F20 Túr a sonkádi hídnál (2017) 

  

  
F21 Szép, idős diók az ásott Túr töltésén (2014) F22 A Túr töltés Sonkádnál (2017) 

 
A tározó déli sarkától a Túr töltésén néhány száz métert haladva elhagyjuk a gyümölcsöst, majd 
mozaikosan szántó és telepített erdőfoltokat találunk. A már említett tölgyes telepítés (F23-24) 
mellett az Andor-csatornától keletre több foltban az akácültetvény is megjelenik. A töltés lábánál 
lévő területek egy része gyalogakáccal benőtt (F25). A töltéstől beljebb még az Andor-csatorna 
előtt egy kisebb nyílt vízfelület is található (a gyümölcsös öntözővíz tározója - F26). A tőle 
délkeletre tervezett anyagnyerőhely nagyobb részt szántón, kisebb részt fiatal tölgyesen és zavart 
mocsárréten tervezik kialakítani.  

  
F23-F24 Fiatal tölgyes a Túr töltése mellett 2014-ben, majd 2017-ben 
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F25 Gyalogakác a fiatal erdőtelepítés szélén (2017) F26 Nyílt vízfelület a töltéstől beljebb (2017) 
 
A tervezett anyagnyerőhelyek közül egyet közvetlen a Túr töltése mellett lévő jelenleg ugaron 
jelöltek ki. Az akácosok (F28) között keskeny szántó csíkok (F29) is megjelennek. Az Andor-
csatorna partján térhódító gyalogakácot a VIZIG igyekszik visszaszorítani, ahogy ezt az F30 fotó 
is mutatja. 

  
F27 A töltés mellett tervezett anyagnyerőhely F28 Akácos ültetvény (2017) 

  

  
F29 Keskeny szántó az erdőtelepítések között 

(2017) 
F30 Andor-csatorna partján írtják a gyalogakácot 

(2017) 
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1.4. A tározó belseje az Andor-csatorna és a Palád-csécsei főcsatorna 
találkozásánál 

Az Andor-csatorna (lásd 8. ábra) az egyik a tervezett fejlesztés során felújítandó csatornák közül. 
A keskeny vízfolyás (F31-F32) ma is rendezett, partját a VIZIG rendszeresen kezeli, jelenleg is 
folyt a csatorna partján terjedő gyalogakác irtása. A műtárgyak állapota azonban hagy maga után 
kívánnivalót (F33-34). 

8. ábra A tározó belseje az Andor-csatorna és a Palád-csécsei főcsatorna találkozásánál 

 

 

  
F31-32 Az Andor-csatorna (2017) 
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F33-F34 Az Andor-csatorna bujtatónál (2017) 

 
A gyalogakác a tározótér belsejében a földutak mentén is terjed (F35). A tározó belsejében 
tervezett anyagnyerőhelyek jórészt szántókon kerültek kijelölésre (F36), kisebb foltokban azonban 
mocsárrétekkel tarkított, zavart üde gyepeket is magukba foglalnak. Ezek igénybevétele esetén 
célszerű volna nyílt vízfelületeket kialakítani a tervezett anyagnyerőkből. 

  
F35 Az egyik tervezett anyagnyerőhely (2017) F36 Az anyagnyerő melletti földút szegélyén terjed 

a gyalogakác (2017) 
 
A tervezett vízpótló csatorna is jelentős tisztítást, műtárgyai felújítást igényelnek (F37-F38). A 
vízpótló csatorna és a Palád-csécsei főcsatorna között fiatal tölgyesek vannak. 

  
F37-38 A tervezett vízpótló csatorna jelenleg erősen benőtt, főként gyalogakáccal (2017) 
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F39-40  Fiatal tölgyes telepítések (2017) 

  

A Palád-Csécsei főcsatorna a tározótér legszélesebb csatornája (F41-F42). Mellette dél-nyugatra 
kiterjedt szép mocsárrétek vannak zavart foltokkal (F43). A gyepfoltot legeltetik, néhol 
túllegeltetet foltok is előfordulnak (F44). A főcsatornától észak- és dél-keletre viszont igen 
mozaikos a területhasználat, erdő, szántó és gyepfoltok válják egymást. 

  
F41-42 Palád-csécsei főcsatorna (2017) 

  

  
F43 A Palád-Csécsei főcsatorna menti szép 

gyepterület (2017) 
F44 Háttérben a legelő birkanyáj (2017) 

 
A főcsatorna mentén is gyomosít az inváziós gyalogakác (F45-F46). A főcsatornától északra is 
terveznek egy anyagnyerőhelyet kialakítani, ez a terület jelenleg szántó (F47). 
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F45-46 Palád-csécsei mellett is gyomosít a gyalogakác 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F47 Az anyagnyerőhelynek kijelölt terület 

 

1.5. A Túr töltése mellett (nyugati szakasz) 

A Túr töltés Kölcsétől északra fekvő szakaszát a 9. ábrán jelenítjük meg. 

9. ábra  A Túr töltés nyugati szakasza 

 

F48 F49 

F50 F51-F52 

F53-F56 

F57-F60 

F61-F62 
F63-F64 

F65 

F66-F8 
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Az Andor-csatornától a Túr kanyarjáig 
a töltés mellett az eddigiekhez 
hasonlóan fiatal telepített tölgyesek 
találhatók (F48). A tervezett tározó, a 
változatos területhasználat miatt (gyep-
erdő-szántó mozaikok) jó madárélőhely. 
A bejáráskor is sok fajt láttunk, 
hallottunk. A Túr töltésről épp egy 
fehér gólyát ijesztettünk fel (F49). 
 
 
 
F48 Fiatal tölgyesek a töltés mentén (2017) 

 
  

 
F49 Fehér gólya repül fel a töltésről (2017) 

 

 

Ahol a Túr töltése nyugatra fordul, onnan 
északra a tározótér Natura 2000 madárvédelmi 
terület. Ez a területrész egy kiterjedt, közel 
egybefüggő mocsárrét, melyet csak a csatornák 
menti növényzet tagol. 

 

 

F50 A gyepek között keskeny cserjesávok 
húzódnak a régi csatornák mellett (2014) 
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A tározótér nyugati csücskét korábban rizs-
termesztésre rendezték be, ennek nyomai, a sűrű 
csatornahálózat, a kazetták alacsony töltései, az apró 
műtárgyak nyomai ma is láthatók (F51-F52). 
 

 
F51 Rizsföld apró csatornája (2017) F52 Egy eltömődött áteresz (2017) 

 
A Natura 2000 területtől nyugatra egy szakasz nem védett. Itt is a fiatal tölgyes ültetvények a 
meghatározók. A tározótér legnyugatibb része országos védelem alatt áll és Natura 2000 
madárvédelmi terület is egyben. Itt a korábbi rizsföldek helyén ma szépen beállt, összefüggő veres 
csenkeszes gyep található, melyet nagyrészt legeltetnek.  

  
F53-F54 Szép, egynemű gyepek nyugatra és a Túr töltése felé (2017) 

 
A tározótérben csak itt található idősebb erdő (F55-F56). Ez egy egynemű, egykorú kocsányos 
tölgyerdő. Fejlett a cserje- és a gyepszintje, jó a természetessége. A lombkorona záródása kb. 
85%-os, vannak benne nyiladékok is. Második lombkoronaszintje jórészt hiányzik. Szélein, a 
gyep felőli részen több helyen ki van legeltetve. 
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F55-F56 A szép tölgyes erdőfolt 

 
 
A legeltetett gyepterületeket (F57-F58) itt is keskeny cserjesávok, néhány helyen fasorok, 
facsoportok tagolják (F59-F60).  

  
F57 A gyepet legeltetik (2017) F58 A juhakol és háttérben a tölgyes 

erdőtömb (2017) 

  
F59-F60  A csatornák menti növényzet szépen mozaikolja az itt található védett gyepeket (2014-2017) 
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F61 A gyepterület és a Túr töltése (2017) 

 

 

A Túr kanyarulatánál a védett területbe 
szántók is ékelődnek (F62, F65). A tervezett 
leeresztő műtárgy ebbe a kanyarba kerül. Itt 
már most is található egy kisműtárgy (F63-
F64). 

 
 
 
 
 

F62 Háttérben a gyepek mögött megjelennek a 
szántók is (2017) 

  

  
F63-F64 Kisműtárgy a Túr kanyarnál (2017) 

 

 

Nemcsak a gyepek, hanem a Túr 
töltései is szépen karbantartottak (F61). 
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F65 A Túr kanyarjánál, ahol a levezető műtárgy megvalósul (2017) 

 

 

Nem csak a töltésen lévő kettős diófasor alá 
szép, hanem a Túr melletti nyárfák is (F66). 
A dió fasoron azonban már megmutatkozik 
az idő foga. Sok helyen láttunk száraz, 
töredező ágakat és csonkolódást is (F67- 
F68).  

 
 
 
 
F66 Túr menti szép nyárfák (2017) 

  

 
 
 
 
 
 

F67-F68 Csúcstöredezett és csonkolódott idős dió 
(2017) 
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1.6. Újkóródtanya környéke 

Újkoródtanya környéke mindkét bejáráskor mostohagyerek volt, mivel a rossz idő, és a nehezebb 
megközelíthetőség akadályozta a bejárást. Ezért saját fotóinkat néhány Google Earth fotóval 
egészítettük ki. E részterület a 10. ábrán szerepel. 

10. ábra  Újkóródtanya környéke 

 

 
A töltés északnyugati szakasza a Túr töltéstől a Tiszakóród felé vezető út mellé közvetlenül 
igazodik. Itt az érintett területek egy-egy csíkban váltakozva szántók és fiatal gyümölcsösök. 

  
F69 A fiatal gyümölcsös már a tározótérbe került 

(a piros vonal a tározó közelítő határa) 
F70 Az úttól északra a Halábai szegi holtág medre 

  

  
F71 A déli kanyarnál is gyümölcsös érintett F72 Széles és mély holtmeder 

F69 

F70 

F71 

F72 

F73 

F74-F75 

F76 
F77 

F78-F79 
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Az út mellől már látható - a 
túloldalról közelről is  
bemutatott - idős tölgyes 
(F73). A töltés a tölgyestől 
északra, a mellett fekvő 
szántón fog haladni. Újkóród-
tanyától délkeletre viszont a 
töltés nyomvonala a fiatal 
tölgyesre kerül, mely a helyi 
gazdákkal kötött kompro-
misszum eredménye. 

 

F73 Előtérben a fiatalos, 
háttérben az idős tölgyes 

 
Az Újkóródtanyától keletre fekvő tározó saroknál zavart üde és mocsárrét jellegű gyepeken halad 
majd a töltés (F74-F75).   

  
F74-F75 A tervezett S3 jelű zsiliptől Újkóród tanya felé és keletre a tározótér felé (2017) 

  

  
F76 Ez a fiatal tölgyes nem érintett (2017) F77 A tervezett S4 zsilip helye (2017) 
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A Nagy-szeg előtt a töltés a meglévő földút helyére kerülne, a kiszolgáló út pedig a töltéstől délre. 
Az érintett területek itt szántók.  

  
F78-F79 A töltés erre a földútra kerül majd (2017) 

 

1.7. A tározó északi töltése és attól délre fekvő területek 

A tározó töltése itt a Nagy szeg holtmederhez simul. Lásd 11. ábra. Itt a holtmedernél is 
tervezettek beavatkozások. A holtmeder nyugati fele jelentősen feltöltődött, jelenleg szántóként 
funkcionál. Ezt a részt a tervek szerint korábbi mélységében kikotorják és itt nyílt vízfelület 
alakulhat ki (F80). 

11. ábra A tározó északi töltése 

 

 
A földút átjáró hídja feletti északi oldal teljesen benőtt növényzettel, érdemes lenne itt egy 
átereszt kialakítani és a másik oldalra is átengedni a vizet ennek a résznek is a vízpótlására (F81), 
vizes élőhely kialakítására. A Palád-csécsei főcsatorna állapota erősen változó Tiszacsécse 

F80-F81 

F82-F83 

F84-F85 

F86 
F87-F88 

F89-F90 

F92-F93 
F91 

F94-F95 

F96 
F97-F98 

F99-F100 
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mellett. A falu közvetlen közelében a csatorna mély, karbantartott, rendszeresen kaszált a partja, 
így nincs gyomosodás, cserjésedés (F82-F83). 

  
F80 Kotrásra tervezett mederív (2017) F81 A hídon túli erősen benőtt rész (2017) 

  

  
F82-F83 Palád-csécsei főcsatorna Tiszacsécsénél (2017) 
  

A településtől délre a főcsatorna szinte eltűnik, a meder kiszélesedik laposabbá válik. Annak 
érdekében, hogy ide is vizet lehessen betározni, itt is sor kerül a meder mélyítésére, tisztítására. 
Érdemes lenne itt nem a szokásos egységes mélyítésre, hanem változatos, kanyargós vezérárok és 
mélyülő, laposodó mederrészek kialakítására (F84-F85), hogy változatos élőhely alakulhasson ki.  

  
F 84-F85 A Palád-csécsei főcsatorna mélyítésre, tísztításra kiejlölt szakasza (2017) 
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A tározó töltése a tiszacsécsei „sarokban” 
meőgazdasági területen, szántón halad majd 
(F86). 
Innen a tározó töltése nyílegyenesen halad 
kelet felé egészen a vízbevezetés sávjáig a 
korábbi öntözőcsatorna mellett. A tervek 
szerint itt a töltés a meglévő öntözőcsatorna 
töltés felbővítésével valósulna meg, hogy 
minél kisebb legyen a területigénybevétel.  
 
 
F86 A tározón sarka (2017) 

 
Az öntözőcsatorna régóta nem használt, nagyon elhanyagolt, szinte teljes hosszában növényzettel 
benőtt (gyakorlatilag dzsumbuj). Erről több helyen is meggyőződtünk. Milotától délre nagy 
kiterjedt legelők találhatók, ahol elsősorban birkákat legeltetnek. A legelő erősen cserjésedik 
(érdemes lenne kecskéket is bevetni a legelők karbantartására). Az élő fűnyírók később a töltés 
fenntartásban is alkalmazhatók lehetnek. 

  
F87 A tározó sarkától keletre valakik beletúrtak a 

csatorna szélébe (2017) 
F88 Az öntözőcsatorna a kép jobb oldalán (2017) 

  

  
F89-F90 A Milotáról kivezető nyugati földútnál a csatorna szinte nem is látszik, mellette birkák legelnek 

(2017) 
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A Milotáról kivezető keleti földútnál az 
öntözőcsatorna kevésbé benőtt, mint 
nyugatabbra (F92-F93). 
 
 
 
 
 
 
 
 
F91 Milotától délre a cserjésedő gyepek (2017) 

 

  
F92-F93 A Milotáról kivezető keleti földútnál (2017) 

 
Itt is megnéztük a tározó belső területeit, melynek használatát néhány fotóval illusztráljuk. A 
Milotáról kivezető nyugati és keleti földút között, illetve a keleti földúttól keletre találhatók a 
település szántói. Ezek jó minőségű termőterületek, a területrendezési tervekben is jó minőségű 
szántóként nyilvántartottak (F94-F95).  

  
F94-F95 Szántók és gyepek a tározó területén (2014) 
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A keleti földút hosszan fut egy jórészt 
tölgyekből álló fasor mellett (a fényképen 
látható fasor és földút déli oldalán – F96). 

A földút túloldalán szántó, majd egy kisebb 
foltban fiatal tölgy-kőris telepítés található. 

A Cser-háti és Nagyvityi csatorna alig 
ismerhető fel a területen, feltöltődött, a gyep 
benőtte. 

 

 

 
F96 Tölgyes fasor (2014) 

  

 

 
F97 Cser-háti csatorna (2014) 

 
 
 
 
 
 

F98 Nagyvityi csatorna (2017)  

A fasortól délre szárazodó és lassan erdősülő gyep található. A tölgyek itt is szegélyezik a földút 
mentét, de itt már nem olyan szép egyenletes a fasor. A gyepet vadrózsa, galagonya, kökény, 
helyenként a nedvesebb foltokon egy-egy fűz veri fel.  

  
F99-F100  Cserjésedő gyepek (2014/2017) 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
1. melléklet: Terepbejárás 

 

ÖKO Zrt. 30 2017. május 

2. KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK 

A fejlesztések részeként a Palád-csécsei csatorna rendbetételét és az Alsó-Öreg-Túrral való 
összeköttetését is tervezik. A korábbi belvízhelyzetek tapasztalatai alapján a tervezők 
megállapították, hogy a vízrendszerek közötti kapcsolat jelenleg is létezik, azonban kialakításuk és 
jelenlegi állapotuk a hatékony vízkormányzást nem teszik lehetővé, ezért szükségesek beavatkozások. 
A tervezett beavatkozások a csatorna és az összekötő árkok kotrása, műtárgyak felújítása, új 
elemekkel történő bővítése, az Alsó-Öreg-Túron zsilip létesítése. Néhány fotóval ennek legfontosabb 
részét a Palád-csécsei csatorna és az Alsó-Öreg-Túr közötti összeköttetést megteremtő nyomvonal 
jellemzőit is bemutatjuk. 

 
Alsó-Öreg-Túr a tervezett zsiliptől keletre a Kispalád-Kishódos közti út mellett 

  
Az út menti tölgyesek Az Alsó-Öreg-Túrnál tervezett zsilip környéke  
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Az összekötő csatorna első szakasza 
 
 

  

  
Az összekötő csatorna Kispalád és Botpalád között 

  

  

A kotrás mellett a műtárgyak átépítése is szükséges, 
többek között az útátereszeké is 

A kis csatorna nyomvonalát helyenként szép pari 
növényzet kíséri, ezeken a helyeken érdemes lenne 

egyoldalról kotorni, a füzeket, nyarakat, más honos 
fajokat a parton megőrizni 

  
 


