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A ffelső-Tiszavidék /Szabolcs-Szatmár megye/ vízgazdálkodá

sának néhány kérdése

A felszini adottságok miatt is, amióta az ember megtelepe

dett ezen a vidéken, a viz - azon túl, hogy az élet alapve

tő eleme - mindig igen sokat jelentett e terület embereinek. 

Nemcsak feltétele az élet keletkezésének, de ugyanakkor meg

határozója is az élet fennmaradásának. Amennyiben hiánya 

tartós valamely területen, úgy pusztulás ennek következmé

nye. Jelenléte az élet virágzását biztosíthatja, de fokozza 

a terméshozamot az öntözés által, vagy biztosítja a kelle

mes pihenés, üdülés feltételeit, a tisztálkodás, a higiénia 

alapvető közegét.

Amig a szeszélyesen kanyargó folyók, vagy a területet tarkí

tó mocsarak, lápok eljutottak a mai állapotukig, ezer évek 

teltek el és sok változás ment végbe a felszínben. Nőtt a 

vizek romboló hatásával szembeni biztonság, de nőtt a vizek 

szennyezettségének mértéke, a vízfelhasználás.

Mint a természetben bárhol, itt is minden mindennel össze

függ. A sokféle összefüggésből mint részrendszerből vizsgá

lok meg itt néhányat.

Indokoltnak látom ezt, mivel a vizzel való gazdálkodás igen 

lényegi kérdés. Sokszor el is feledkezünk arról, hogy mi

közben a termésfokozás céljából egyre több műtrágyát hasz

nálunk, önmagunkat fosztjuk meg a természetes utón tisztu

ló viztől. Ma már a vizzel ésszerűen gazdálkodni kell. Ami

kor a fogyasztás igényét az emberek egyre növekvő számában 

elplántálni igyekszünk, gondoskodni kell a megfelelő viz- 

tartalékokról, a szennyvizek elhelyezéséről, stb.
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ni kell, még akkor is, amikor a földalatti viztartalékok 

szempontjából szerencsés a terület geológiai, hidrológiai 
helyzete. A kemizáció mértékének további fokozódása óha
tatlanul rontani fogja a jelenlegi helyzetet.
Avagy a valamikor vizekben dúskáló területekre ma, de hol
nap méginkább, vissza kell juttatni valamennyi vizet. Mind
ezek a feladatok helyesen csak akkor oldhatók meg, ha lega
lább közelitő módon tisztában vagyunk olyan kérdésekkel, 

mint pl. a vízkészlet, a lefolyási viszonyok, talajviszo
nyok, geotermikus grádiens, szennyvízelhelyezés stb. kérdé

sei.
Tegnap még a lakosság vízigényét ásott kutak ezrei elégítet
ték ki. Holnap már magas költségek árán a Tiszától messze 

eső területek is a Tisza vizét isszák.
De feltétele a viz az ipartelepitésnak éppen úgy mint az 

emberi pihenésnek, szórakozásnak.
Ezért is kell megfelelő képet adni a terület vízgazdálko
dásáról.
Dolgozatomban a Felső-Tiszavidék és a Szabolcs-Szatmár me
gye megfogalmazást felváltva használom. Teszem ezt azért, mert 
a folyóvizeknek e területen való viselkedését a Felső-Tisza 

és a kapcsolódó mellékfolyóknak a megye területén kivüli, a 

hidrológiai értelemben is használt Felső-Tisza vízgyűjtőjén 

lejátszódó események, jelenségek a meghatározói. 

Szabolcs-Szatmár lényegesen kisebb terület, mint a Felső- 

Tisza vízgyűjtője. A területen, mely 5937 km^, 580.000 em

ber él 230 településen. A vizzel valamennyi ember kapcsolat

ba kerül. Ez a kapcsolat egyre szorosabb s hogy akaratunk
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szerint fejlődjön, meg kell ismerni azokat a tényezőket, 
amelyek meghatározzák a hidrológiát.

Domborzati, geológiai viszonyok

A földrajzi /illetve vizrajzi/ értelemben vett Felsőtisza- 

vidéket morfológiailag a jól elhatárolható Nyirség, a Bereg- 

Szatmári sikság, valamint a Kárpátalja alkotják. Egységbe a 

területet a Tisza felső folyása és a belé ömlő vízfolyások 

foglalják. A terület mai állapotának kifejlődése olyan evo
lúciós folyamat eredménye, amelyben a tájegységek dialekti
kusán összefüggtek és függnek egymással.
A jelen hidrogeológiai állapot egy hosszú földtörténeti vál
tozás, fejlődés eredménye. A feladat azt áttekinteni, milyen 

geológiai evolúció eredménye a mai szerkezet és a kialakult 

szerkezet milyen lehetőségeket kinál a vizkészlet-gazdálko- 

dás szempontjából, illetve milyen körülmények alakították 

ki a mai földtani szerkezetet, milyen a terület vízkészle
te, felszini vizeit, vízfolyásait és a terület lehetőségeit 

hogyan hasznosítják.
Mivel a Felsőtiszavidék területileg kicsi, geológiai és mor
fológiai kialakulása szorosan összefügg a Kárpát medence 

fejlődésével. Ebből adódik az a tény is, hogy a terület víz
földtani helyzetének megértéséhez vissza kell nyúlni az ó- 

paleozóikumhoz, ugyanis a jelenlegi felszinformák és fel- 

szinváltozások valós okai is alapjában ebből a korból adód
nak.
A prevariszkuszi időből származó Tisia geoantiklinális és 

a variszkuszi geoszinklinális Tethys alapvetően az őket
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feldaraboló törésvonalak által meghatározói a Kárpátoknak, 
illetve a Kárpátmedencének.
A terület mélységi szerkezeti képét éppen úgy, mint az egész 

Kárpátmedencéjét a paleogén Tisia határozza meg. Az egykor 

egységes Tisiát több törés érte. Ezek a törésvonalak külön
böző elnevezéssel szerepelnek a geológiában. A területen is 

több lényeges szerkezeti vonal ismeretes. A Balaton vonal 
a magyar középhegység délkeleti peremén a Tisia északi ha
tárát képezi. Ez a feltehetően kaledóniai hegységképződés 

korában kialakult választóvonal határolja el egymástól a 

mai Bodrogközt és a Rétközt is. Ezzel a vonallal párhuza
mosan fut Nyáregyházán keresztül az un. paleogén vonal Nagybé- 

gány irányába. A Tisia keleti szerkezeti határát a Szamos 

vonal jelöli.
/Е törésvonal mentén alakultak ki a miocén-kori Tarpa és 

Beregsurányi vulkáni kiömlések./
A Tisia korábban megkezdődött szétdarabolódása a permben 

is tart, aminek eredményeként a kiemelkedés, lezökkenés 

gyakoribb. Ennek a szétdarabolódásnak a következménye az 

alföldi középvonal, mely Szabolcs-Sz. megyétől délre, Nagy
károly - Szatmárnémetin keresztül fut ÉK-DNy-i irányban. A 

törésvonalakkal kapcsolatos geológiai mozgásnak az eredmé
nye a kristályos alapkőzet lezökkenése, s igy amig Sopron
nál a kristályos gneisz és fillit a felszinen van, Cegléden 

ez a rögsorozat 1448 m mélyen érhető el. Területünkön lemé- 

lyitett fúrások eddig a kristályos alapkőzetet nem tárták 

fel.
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1. ábra A Felsőtiszavidék mélyszerkezeti vázlata
/Dr. Urbancsek J. alapján Szerk. Farkas Károly/

A középkor /mezozoikum/ kezdetén a Tisia feldarabolódása 

a törésvonalak mentén tovább folytatódik. Ennek a feldara- 

bolódásnak az eredményeként a Felső-Tiszavidék-Nyirség te
rületén létrejönnek az észak-déli vetőrendszerek, amelyek 

mentén további mozgások bontakoznak ki. A mélyebb részeket 

/mezozoosz/ tengerágak borítják el.

A harmadkor mozgalmasságát az oligocén vulkanizmus jelzi, 

mely a Kárpátok fő gyűrődés! időszaka. A miocénban a Tisia 

rögök darabolódása és különböző mértékű megsüllyedése 

- vulkanizmussál kisérve - tovább tart. A Tisia rögök meg- 

süllyedésének eredményeként a Kárpátmedencében lévő tenger-
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ágak egységes, a szarmata szakaszban összefüggő sziget

tengerré alakulnak. A gyakori partmozgások miatt durva- 

szemcséjü üledék képződik. Ugyanakkor megtalálható /miocén- 

pliocén/ a Nyírségben a vulkánizmus nyomai is helyenként 

1000 m-nél nagyobb vastagságú képződményekkel. Nyíregyhá

zán a szármáciai rétegek alatt 1150 m-től talpig, 2579 

m-ig a fúrás csak riolittufában haladt. A debreceni 1.fú

rás 1719 - 1852 m között harántolt riolittufát.

A folyamatos süllyedés miatt az Ung és a Latorca medencé- 

Jéban is a szármáciai üledékréteg eléri a többszáz métert.

A Tisia tenger a középmiocénban 
/Szerk.: Princz Gyula/

A pliocénban folytatódó süllyedés a Pannon tenger megjele

nését vonta maga után. Hazánk, s igy a Pelsőtiszavidék hid- 

rogeológiája szempontjából is egyrészt a felszinhez való 

viszonylagos közelsége, a kőzetet alkotó szemcsék szerke

zete - mint a víztározó képesség és a nagy rétegvastagság 

miatt - a pannóniai és a negyedkori üledékek Jelentősek.

2. ábra

П
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A miocén vulkanizmust követő alsó pannon időszakban - a 

feltárt üledékek alapján - a terület lassú süllyedésben 

volt. A kis szemcseátmérőjü üledékek - homok, homokos a- 

gyagmárga - a fúrások alapján nem bizonyultak jó víztáro
lónak és előfordulása sem mutat folytonosságot.
A pliocén felsőpannon időszakában a medencét kitöltő tó 

eléri legnagyobb mélységét /кb. 250 m/ és legnagyobb kiter
jedését.

mai vízválasztó /Szerk.Princz Gyula/

A tóban képződő üledék törmelékes kőzet és laza homok,ami
ben a porózus üledékek aránya 20-40 %. A Hyirség területén 

található alsópannóniai üledékekből következtetve - homok, 
homokos agyagmárga - a beltó akkor kezdi térhódítását. A 

felsőpannon alsó határát nyíregyházán 750, Kyirlugoson 766,
Hyirmártonfalván 694, Kisvárdán 751» Kagykállón 940, ÍJyir-4.

П
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bátorban pedig 9бО m mélyen érte el a fúró. Az alsópannont 
Fehérgyarmaton 910 m-nél érték el, Mátészalkán 1000 m-nél 
még a felsőpannonban állt meg a fúró.
Az alsó, illetve a felső pannon rétegsorok elhelyezkedésé
nek változó mélysége, avagy a Nagyhalászi fúrásnál tapasz
talt alsópannon rétegsor hiánya /a felsőpannon közvetlenül 
a miocén tufára települ 608 m/ igazolja a jelenlegi felszin 

egyenetlenségét, aminek következménye az üledék szemnagysá
gának változékonysága és vizadó képességének különbözősége. 
Amig pl. a nagyhalászi fúrásnál a kendergyár kútjának felső
pannon rétege /45 m beszürőzött/ 130 l/p kifolyóvizet szol
gáltat és a fajlagos vizhozam 33 1/p/m, addig a nyirbátori 
hévizkut /958 m/ 48 m-es hasonló porozitású rétegből 123 

1/p/m fajlagos vízhozamot produkált.

Felsőpannon üledék talpmélysége 
/Szerk. Dr. Körössy László/

4. ábra

Az a tény, hogy a felsőpannóniai emelet felső határa Nagy

halászon 350, Kisvárdán 430, Nyáregyházán 200, Nagykállón
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450, Nyírbátorban 540 m mélyen helyezkedik el, azt mutatja,

hogy a réteg északról délfelé lejt.
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5. ábra Pannónia rétegösszlet fekütérképe
/Szerk.: Dr.Schmidt G. alapján Farkas Károly/

De a felsőpannon K-ről Ny-felé való mélyülését jelzik azok 

a fúrások is, amelyeknél mint Mátészalkán 1000 m-nél az 

alsópannon nem ért véget, de Fehérgyarmaton 910 m-től már 

az alsópannon került feltárásra. Tisztaberekén 715 m az 

alsó és a felsőpannon határa, Gelénesen 608 m a fekümélység. 
A lejtés arányában nő a felsőpannóniai üledék vastagsága a 

Kraszna vonal felé, ahol a legnagyobb vastagságot éri el. 

Változó mélységben és különböző rétegvastagsággal jelen van 

a levantei réteg is, viszont az alkotó finomszemcséjű homok, 
illetve agyag miatt viznyerés céljából nem jelentős.
A földtörténeti negyedkor kéregmozgásainak eredményeképpen 

alakult ki a Kelatalföldi süllyedék, aminek részei a Nyir-

ség, Rétköz és a Bereg-Szatmári sikság.
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6. ábra Pannónia rétegösszlet vastagsági térképe 
/Szerk.: Dr.Schmidt G. alapján Parkas Károly/ .#

A Kyirség pleisztocén hordalékkúp /Sümeghy J 

Vastagsága a süllyedék tengeélyében eléri a 320 métert. A 

Keletalföldi medence, igy a Kyirség feltöltését is /Urbancsek 

J./ az ÉK-i Kárpátokból lefutó ősi Tapoly, Ondava, Labore,

Borsy Z./.• j
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7. ábra Negyedkorban kialakult medencék a Felsőtiszavidéken 
/Szerk.: Dr.Urbancsak J. alapján Parkas Károly/
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Ung, Borsava, Nagyág, Talabor, Tisza, Szamos és a Kraszna 

végezték. Központi és legmélyebb helyzete miatt e terület 

a folyók hordalékát és a vizet gyüjtőmedenceként vonzotta 

magáho z.

- Pleísztocenvegi vízhálózat

jelenlegi vízhálózat

A vizhálózat a pleisztocén végén /Sümeghy J.után/8.

A Nyirségi medence a negyedkor folyamán állandóan süllyedő 

terület. Központi medencejellegét meghatározó törésvonalak 

közül kiemelkedő fontosságú az Ondava-Tapoly vonal,majd pe

dig a Labore völgyét követő törés /a mai Petneháza, Bakta- 

lórántháza, Nyirbátor, Értarcsa vonal/. A két szerkezeti 

vonal között kialakult nyirségi medence negyedkori alzata 

a Rétköz déli peremétől az Ér szerkezeti árkáig meredekesen 

lejt. A Nyirség keleti határát a Kraszna vonal, nyugati pere

mét pedig a Nyirtelek-Debrecen vonalában húzódó tereplépcső 

határozza meg.



11 -

Az erózióbázis központja Nyírbátor, Mátészalka és Nagyecsed 

környéke volt. A negyedkori rétegek Nyírbátor és Bagamér 

térségében 300 m mélységben találkoznak a levantei tarka 

agyaggal.

9. ábra Negyedkori üledék vastagsága /Szerk.: Urbancsek J./

Az alsó-pleisztocén üledékek regionális elterjedésüek. A má
tészalkai szelvényben 160-200 m között, 20-30 m vastag ka
vicsrétegek rakódtak le, de durvahomokos kavicsrétegek talál
hatók Nyírbátornál is. A medence belsejében durvaszemcsés ho
mok rétefeösszlet van 60-90 m vastagságban. Ez a réteg a Nyír
ség legjelentősebb víztározója. Utánpótlása a Kárpáti előtér 

kavicsos üledékein keresztül történik. A hordalék alapján az 

alsópleisztocénban ez a terület süllyedt. A középső pleiszto
cén csak középszemcséjü homokot, valamint mocsári, tavi üle
déket produkált. /Nyirlugos-Bagamér között 100 m vastag./

A felsőpleisztocént az enyhe süllyedés jellemzi, aminek kö
vetkeztében a peremi részeken durvaszemcséjü homok, a meden

ce belsejében közép és aprószemcséjü homok rakódott le. A 

képződött rétegsor 80-150 m.
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Az ősfolyók a holocénig átszelték a Nyírséget. Jelentős 

szerkezeti változás, hogy az óholocén kezdetén a Rétköz 

15-20 m-t*süllyedt, a Nyirség középső része - Nyiradony- 

Nyirbátor vonalában - 25-30 m-t emelkedett, aminek követ
kezményeként az Északi peremsüllyedéken folyik le a Tisza, 

magába foglalva a kárpátaljai folyókat.
A holocén táj változatos domborzatú és talajú.
Nyirség: É-on a Rétköz és a Bodrogköz jelenti a határát,
K-en a Szatmár-Beregi sikság, mig Ny-on a Tisza vonala a 

határ. Felszínének nagyobbik részét a pleisztocén horda
lékkúpok maradványai alkotják. Az iszapos folyóvízi homok
ból a szél által kifújt futóhomok a legelterjedtebb. Az 

eolikus időszak alatt a futóhomok nagy eolikus mezőkbe te
lepült, s az igy kialakult homokhátak között szélbarázdák 

jöttek létre. A homokbuckák magassága É-ról D-felé nő.Amig 

Rétköznél 100-105 méter a tengerszintfeletti magasság, 
Nyiradony, Nyirlúgos, Nyírbogát körzetében a legnagyobb 

homokbucka 183 ni tszf-i magasságú.
A futóhomok vastagsága igen változó, néhány cm-től 25-32 

m-ig terjed. A kialakult garmadák hossza u.csak É-ról D- 

felé nő. A pár száz m-es buckákat D-DK-en helyenként 2 km 

hosszú 12-15 m magas buckák váltják fel. A buckák között 

sok a deflációs nyírvíz lapos. Ezek talaja igen változóan 

löszös homok, öntéshomok, mésziszapos üledék^vagy kotus 

rétegek.
Önálló területnek is felfogható volna a Nyirség ÉNY-i ré
sze, Kótaj - Ujfehértó vonaltól Ny-ra eső terület. A terüle
tet enyhén hullámos felszín jellemzi, aminek talaja a lö-
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szös üledék és a homok keveréke.
A Bereg - Szatmári sikság negyedkori rétegeire a nagy vas
tagság /2б0 m/ és a Mátészalka, Nagyecsed irányába való 

lejtés a Jellemző. Az üledéket az ÉK-ről lefutó folyók 

-Ung, Latorca, Borsava, Nagyág, Tarac, Tisza szállították, 

aminek a Jelentősebbik része kavics.
Az alsópleisztocénban Tarpa és Mátészalka között 80 m vas
tag kavics és durva homokösszlet halmozódott fel. Méhtelek 

és Csengerujfalu közötti területen 30-40 mrvastag kavicsos 

rétegösszletet feltételezhetően a Tisza produkálta. A kö
zépső pleisztocénre apróbbszemü homok és tavi lerakódás 

a Jellemző /15-20 m/.
A felsőpleisztocénben ismét durvább, kavicsos murvás üle
dék a felépitő, helyenként 40-50 m vastagságban.
A beregi-sikságot az egyhangúság Jellemzi, amit csak a Tar- 

pai és a Mezőkaszonyi Tipet hegy bont meg. Mindkettő vulka
nikus hegy, kőzetanyaguk azonban eltérő. A Tarpai hegyet 
/tszfm I64 m/ dacit épiti fel, mig a Tipet /tszfm 179 m/ 
riolitból áll. Mindkét hegyet 1-4 m vastag lösztakaró fedi. 

A terület egyébként ÉNy-felé lejt, felszinét öntésanyag, 
öjjtésiszap, löszös iszap, barnaföld boritja. A Tisza az 

ujholocéntól fut e területen a mai helyén. Több kutató sze
rint, /Sümeghy J., Borsy Z., Urbancsek J./ a Szamos és a 

Tisza azért hagyta el az Ér-völgyet, ahol korábbi lefolyá
sa volt, mert a pleisztocén - holocén határán a Bodrogköz, 
de a Szatmári sikság is süllyedni kezdett, ami a két folyó 

futásirányának megváltozását eredményezte.
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10. ábra

A Szatmári síkság Ж-felől ÉNy-nak enyhén lejtő terület, a 

felszínen fiatal alluviális képződményekkel. Egy része Ro
mánia területére esik, mig É-on a Tiszáig terjed, Ny-on a 

Nyírséggel határos. Felszínét barnaföld, öntésiszap, öntés
agyag fedi. A Nagy-Éger és a Szamos lefolyásának emlékét 
több elhagyott folyémöder őrzi.
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A Nyirség, Szamos és a Kraszna által feltöltött területek 

hordalékkúpja által közrezárt mélyedésben jött létre az 

ujholocén folyamán a nagy mocsárvidék, az Ecsedi láp. A 

lápot vizzel a Kraszna és kiöntéskor a Szamos töltötték 

fel. Az 50 km hosszú és 30 km széles peremsüllyedék vala
mikor Magyarország egyik legnagyobb mocsár - lápteknője 

volt. A viszonylag kisvastagságu tőzeg alatt folyóvizi üle
dékek - réti agyag - található, ami a Szamos valamikori 
jelenlétére utal.
A Rétközt a negyedkorban a folyamatos süllyedés jellemez
te. Az alsópleisztocénből folyóvizi-tavi üledékek vannak 

jelen. A középső pleisztocénből 50-60 m vastag durva és 

középszemcséjü homok ismerős. A felsőpleiáztocént u.csak 

az 50-60 m vastag durvaszemcsés homok jellemzi. Az egész 

Rétköz egy jó viztéroló. Északi határát a Tisza jelenti, 

a Nyírséggel a Kisvárda - Demecser - Kemecse - Nagyhalász 

vonal mentén érintkezik. Mindaddig, amig a Tisza meg nem 

jelent a területen, a Bodrogközzel alkotott egységes tájat. 

A terület 2-5 km széles kotus, lápos terület, öntéshomok, 
öntésiszap foltokkal. Több helyen a pleisztocén futóhomok 

szigetszerűen emelkedik ki a területből. A Rétköz legna
gyobb futóhomok területe Döge-Szabolcsveresmart-Dombrád 

környékén helyezkedik el. Helyenként a homokdombok - Sza- 

bolcsveresmart, Kékese - elérik a 120 m tszf-i magasságot 
is, szemben a Rétköz legmélyebb pontjának 93 m tszf-i 

magasságával. A területet boritó mocsár az ármentesité- 

sekkel szűnt meg.
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Egy terület hidrogeológiai értékét az adott kutakból ki

termelhető viz mennyisége és minősége határozza meg. A 

Felsőtiszavidék ilyen megközelítésben értékes terület. A 

Nyírség alsópleisztocén durvaszemcséjü hordaléka amellett, 

hogy jó víztároló, vastagságánál fogva jelentős vízkészle

tet képes tartalékolni. De nagyjelentőségű a Mátészalka- 

Nagyecsed környéki 20-30 m vastag kavicsréteg éppen úgy, 

mint a Bereg-Szatmári síkság 40-80 m vastag pleisztocén 

kavicsösszlete. Ezekre a rétegekre telepitett kutak gyak

ran teljesítenek 1500-2000 l/perc vízhozamot.

A Rétköz területén az alsó és részben középső pleisztocén 

kavicsos, durvahomokos rétegei bizonyultak jó vizadóknak.

-

" i -;
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Штm
ХШу!) рггггг] Vízkitermelésre 

■/ ' réteg alkalmas
több homok-

Vízkitermelésre csak egyes 
homokrétegek alkalmasak

j ■! Vízkitermelésre alkalmatlan

Középsőpleisztocén üledékek vastagsága 
/Szerk.: Dr. Urbancsek J./

A nagyszámban lemélyitett fúrások egyre jobban kirajzolják

a terület hidrogeológiai képét. Tekintettel azonban arra,

hogy a nagyon lényeges ivóvízkészlet mellett nagy jelentó-

11. ábra
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ségü a hévíz is, szerény módon, de gyarapodnak azok a fúrá
sok is, amelyek segitenek a nagyobb mélységek feltárásában 

és megismerésében.
Jelenlegi ismereteink alapján az adottságok jónak Ítélhe
tők. A hévizeknél azonban magasabb hőértéket remélni a jö
vőben megfúrt kutaknál sem lehet, mint amilyenek az eddig 

megfúrt kutak. Bár a geotermikus grádiens értéke kedvező,
- 16,9 m/C° - a pannóniai rétegek felszínhez való viszony
lagos közelsége nem teszi lehetővé magasabb hőfokú viz ki
termelését.

Éghajlat

A terület domborzati viszonyaiból adódik, hogy ha jelentős 

eltérés nincs is, mégis a Szatmár-Beregi síkság más éghaj
lati sajátóságokkal rendelkezik, mint a Nyírség.Ez elsősor
ban a csapadék mennyiségében jelentkezik, aminek elsődleges 

oka lehet a Kárpátok közelsége is. Egyéb vonatkozásban a 

Szatmár-Beregi síkság és a Nyírség jellemzői közel esnek 

wgymáshoz.
A Szatmár-Beregi síkságon az átlagos évi felhőzet értéke 

50-55 % között váltakozik, a Nyírségben ez az érték hasonló.
A felhőzet havi közepei %-ban /1901-1950/ Péczeli Gy. alapján/ 

I. II. III. IV. V. VI.VII.VIII. IX. X. XI. XII. ÉvÁllomás

Mátészalka 66 62 55 52 47 48 41 41 43 53 65 72 50
59 58 49 49 47 46 38 38 44 52 61 68 51

Nyíregyháza 70 65 56 55 52 53 47 43 45 53 68 74 57
Az évi napsütés értéke 1900-2000 óra.

Kisvárda
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A területre a hideg tél jellemző. A januári középhőmérsék

let -3,0 és -3,9 C° közötti. Az átlagos legnagyobb téli le
hűlés a terület nagyrészén -20 C° alatt van. A téli napok 

száma a Nyírségben 30-35, az É-ÉK-i részen 35-40. Az utol
só fagy elég későn, április 20-25 között jelentkezik. A 

nyár meleg, a julius középhőmérséklete 20-21 C° között vál
takozik. A nyári napok száma É-ÉK-en 65-70, mig D-en 70-80 

között van. Számitani lehet átlagban 15-20 hőségnappal is.
A hőmérséklet havi közepei C° /1901-1950/
Állomás I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

Mátészalka -3,0 -1,2 4,3 10,2 16,0 18,5 20*4 19,4 15,7 10,1 

Kisvárda -3,9 -1,8 3,9 9,8 15,3 18,0 20,1 19,3 15,5 9,8 

Nyíregyháza -3,0 -1,1 4,5 10,1 15,8 18,7 20,7 19,7 15,6 9,9 

XI. XII. Év Ingás

9,5 23,4 

9,0 24,0 

9,5 23,7

4,1 -0,2 

3,6 -1,1 

4,1 -0,4

A magas hőmérséklet felfokozza a párolgás mértékét is.
A párolgás éves mennyisége a Felső-Tiszavidék területén 

500-525 mm.
A talajra, illetve növényzetre jutott csapadékmennyiség to
vábbi sorsát illetően jelentős tényező a párolgás. A két fe
lületről való párolgást - aminek meghatározására sok módszer 

van, de megbizhatósága valamennyinek csak megközelitő - 

evapotranspiráció néven emlegeti az irodalom. Befolyásoló 

tényezője a levegő nedvességtartalma, hőmérséklete, széljá- 

rás, növényzet és nem utolsó sorban a talaj jellege.Oroszlány 

I. által meghatározott potenciális evapotranspiráció külön-
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böző valószinüségü értékei Nyíregyházán az alábbiak:

% H ✓о n pa
IV. V. VI. VII. VIII. IX.

E0 számított 

érték
E 50 100 122 141 121 78о

67 117 136 155 13590 90
8614975 59 120 133 128

25 43 114 139 117 7489
6610 35 83 109 129 111

FELSŐ - TISZA
KÖZÉPHŐMÉRSÉKLETi ÉVIO-J

CNIV-

- BARTFA ■
I fNJ

■

19M-408' %
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Természetes, hogy ezek az értékek változni fognak a Bereg- 

Szatmári részen és mindenképpen más értéket mutatnak a víz
gyűjtő Kárpátokban lévő területén.
Uralkodó szél É-ÉK-i irányú, de viszonylag gyakoriak а Шу 

irányú szelek is. A szél gyakoriságát illetően a terület a 

szeles vidékek közé tartozik.

A NYÁR/ P£LGV /iv-ix/ CSAPADZfV £S PAROL-
ga's viszonya sza0Olcs-szatma!r ме/эуевел/.

/У/У
r&O

so

во
m.

LO
■

20

/X. HÓOAPV./V vu.V/ l/III.

— — ZL PAR0LG0 7T 
IZTZULlOTT

13. ábra /Szerk.: Parkas Károly/
Csapadék
A terület viszonylagosan kis kiterjedése ellenére a csapa
dék eloszlásban lényeges eltérések jelentkeznek. Arnig Sza- 

bolcs-Sz.-ban a csapadék évi összege 600-700 mm, a Kárpá

tokban a Tisza eredésénél eléri az 1600 mm-t is.
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a csapaobk £TV' öjszegÉa/em;
TEBÜLETt ELOSZLÁSA MAI-ВЕЛ/

/50 EW ATt-AG rs<3'-t&5&/
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14. ábra /Szerk.: Parkas Károly/

A csapadék havi összegei mm /1901-1950/
I. II. III.IV. V.VI.VII.VIII.IX. X.XI.XII. ÉvÁllomás

fiszabecs 41 40 40 51 66 82 82 74 52 62 66 52 702

Mátészalka 31 29 32 41 53 66 64 60 43 49 47 40 555
32 34 34 44 62 70 67 68 46 52 49 43 601

Nyíregyháza 29 30 32 44 61 70 64 68 46 51 50 38 583
Kisvárda

A legcsapadékosabb hónap a junius-julius, mig a legkevesebb 

csapadék január-február hónapban hullik. A hótakarós napok 

száma 40 - 50.
A Felső-Tisza vízjárását a vizgyüjto terület éghajlati és 

talajviszonyai együtt határozzák meg. Az időbeli megoszlá
son túl figyelemre méltó a terület csapadékeloszlásának tér-



II

- TISZA

15. ábra
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Az éghajlat valamennyi tényezője összefüggésben a talaj szer
kezetével, meghatározója a terület csapadék és talajvize 

mennyiségi és minőségi változásáhak.
A hőmérsékleti viszonyok meghatározzák a párolgást térben 

és időben. A területen az adott hőmérsékleti viszonyok mel
lett a vegetációs időben az elpárolgott viz mennyisége meg
haladja a lehulló csapadék mennyiségét. Ennek ténye azért 

is figyelemre méltó, mivel az évi csapadékmennyiségnek átlag 

41 %-& hull a vegetációs időn kivüli szakaszban /247 mm/.
A hőmérséklet függvényeként változik a levegő párafelvevő 

képessége. így adódik az az eset, hogy mig pl. februárban 

3-4 mm az egész havi párolgás, addig augusztusban egyetlen 

nap elpárologhat ez a mennyiség. A léghőmérséklet hatással 
van a talaj hőmérsékletére, tekintve, hogy ez a neutrális 

szint felett helyezkedik el. De befolyásolja a talajvíz hő
mérsékletét és igy annak párolgását és ingadozását a talaj
víz feletti kőzet, illetve a talaj hővezető képessége.

A párolgásnak klimamérséklő hatása is ismert. Legrosszabb ez 

az olyan "talajon" mint a nyírségi homok, amelyiknek a víz
gazdálkodása igen gyenge. Ismert pedig, hogy minden gramm el
párolgott viz 1 m^ levegőt 1 C°-kal hüt le és minden kg le
csapódott vízmennyiség 1 C°-kal hüti 1 ra^ levegő hőmérsékle
tét. A gyors párolgás a rossz vizmegörző képesség miatt csak 

fokozza a terület szélesőségességét. Érdemes figyelni arra a 

tényre, hogy a terület csapadék és hőmérsékleti viszonyai 
hogyan változhattak. Debrecen közelsége, valamint a táj ko
rábbi képének hasonlógága megengedi az összevetést.
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Papp Ferenc vizsgálatai alapján Debrecenben a csapadék, hő
mérséklet és páratartalom az alábbiak szerint alakult:

Átlagos évi Hőmérs.évi Relativ Etp 
csapadék

Időszak
páratart.átlaga

620 81,8 6781854-1893 9,91 

10,06 

10,21
Az első időszak Debrecen környékén éppúgy, mint Szabolcsban 

a lecsapolás időszaka volt, amikor még jelentős területek 

voltak időszakosan és állandóan vizzel boritva. Az erdősült
ség ugyan igen lecsökkent, mivel azonban helyén szántó-rét 

művelés folyik, a változást nehéz tettenémi. A fentiek mi
att is a csapadékhiány pótlása nélkül a termelés biztonsága 

csökkent értékű.

1894-1933 594 78,2 780

1933-1973 579 75,3 859

Természetes vizeink

A viz többirányú felhasználása és a felhasználásban jelent
kező mennyiség mértékének állandó növekedése, elsősorban a 

szakembereket döbbentette rá arra, hogy a vizzel, a vízkész
lettel gazdálkodni kell. A gazdálkodást az a tény is sürgeti, 

hogy a viz pótolhatatlan és nélkülözhetetlen természeti kin
cse az emberiségnek.
Ez a kincs azonban az utóbbi időben mennyiségben csökken és 

ezzel az értékkel arányosan romlik a viz minősége is. Az 

iparosodás, a mezőgazdasági termelés nagyüzemüvé válása, az 

urbanizáció és még sok más tényező fokozza a vizet felhasz
nálók számát. Kielégíthetők ezek az igények akkor, ha a hid
rológiai folyamatban részt vevő viz egyre nagyobb részét tesz- 

szük alkalmassá emberi célra való igénybevételre. Ennek érdé-
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kében be kell vezetni a módszeres gazdálkodást a vizzel s 

meg kell akadályozni a vizkészlet további elszennyeződését. 
"A vízgazdálkodás, mint a viz és a társadalom kölcsönös 

kapcsolatának tervszerű szabályozására irányuló tevékenység, 
fő feladatának tekinti a társadalom viz iránti igénye és a 

természetes hidrológiai adottságok közötti eltérések gazda
ságilag és műszakilag optimális kiegyenlitését, egy térsé
gen belül."
A vizgazdálkodás tehát komplex feladatokat old meg.

- kiegyenlíti a természetes hidrológiai adottságok és a 

társadalom vízigénye közötti eltérést,
- feltárja, termeli a vizet és eljuttatja a felhasználó

hoz, illetve elosztja közöttük,
- óvja a viz káros hatásától a társadalom anyagi és kul

turális javait és az élővilágot.
A vízgazdálkodáson belül a vizkészlet gazdálkodás a "víz
készletnek a népgazdaság egésze szempontjából optimális 

hasznosítása és az emberi élet és tevékenység számára való 

megóvása érdekében kifejtett tervszerű műszaki-gazdasági és 

jogi, közigazgatási tevékenység." A vizkészlet gazdálkodásá
nak is a vizgazdálkodás az alapja, hisz ez biztosítja a vi
zek természetes körforgását, végzi el a viz utjának az embe
riség szempontjából hasznos irányítását. így a vízgazdálko

dási tevékenység több ágazattal rendelkezik, úgymint az ár
vízvédelem, belvízrendezés, folyamszabályozás, pátakszabá- 

lyozás, öntözés, víztározás, vizierőhasznositás, vízellátás- 

csatornázás.



- 26 -

Egy földrajzi területegység vízviszonyainak vizsgálatánál 
- amennyiben azt a komplexitás igényével tesszük - egyenlő 

súllyal kell figyelni a felszini és a mélységi vizekre. A 

felszini és a mélységi vizek esetében alapvetően meghatáro
zó a terület geológiai fejlődése, aminek eredményeképpen 

jött létre a mai geológiai szerkezet, illetve alakult ki a 

jelenlegi domborzat, felszin. A domborzat viszont meghatáro
zója az éghajlatnak, a vizek lefolyásának, áramlásának a ta
lajban, vagy éppen a rétegvizek utánpótlásának stb.
Vizeink közül a legidősebbek a mélységi vizek, a hévizek. 

Mennyiségüket, hőmérsékletüket és oldott ásványi anyag tar
talmukat egyértelműen a geológiai szerkezet - felépitettség, 

mélység határozzák meg.
A mélységi vizek tárolási, áramlási viszonyainál meghatáro
zók a kőzet fizikai sajátosságai, mint a kőzet eredete,jel
lege és a kőzettéválás folyamatában szereplő vegyi, fizilai 

tényezők. Egyik legfontosabb kőzet-fizikai sajátosság a hé
zagosság és az áteresztő képesség, hisz ez dönti el, millym 

az adott kőzet vizadó képessége. Hézagos kőzet elsősorban a 

homok és a homokkő.
A legfontosabb homok - homokkő csoport a felsőpannóniai 
emeletbe tartozik. Az alsópannon, a miocén és oligocén kép
ződmények a homokrétegeket alkotó apró szemméret miatt e te
rületen viznyerés szempontjából nem jelentősek. /50-60 l/perc./

A Eelső-Tiszavidéken a földtani adottság különösen bővebb 

vizhozamu kutak, vagy 50 C°-nál magasabb hévizek feltárása 

szempontjából nem a legkedvezőbb. Ennek oka az, hogy a mio
cén /vulkáni/ rétegek a felszinhez viszonylag közel vannak,
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továbbá, hogy az alsópannon rétegek viztartó képessége
rossz.

A felsőpannon képződmény észak felé haladva fokozatosan 

csökken, u.is a miocén korú vulkáni képződmény vastagszik 

és kerül egyre közelebb a mai felszinhez. A felsőpannon 

rétegekből igy a megye É-i részén csak 35-40 C°-os vizet 

lehet nyerni. A területen néhány esetben fúrtak 1000 m-nél 
mélyebbre és e fúrások tanulsága szerint a felsőpannon fé
kükét Nyíregyházán /Sóstó/ 850-900 m-nél, Kisvárda-Gelénes- 

nél már 600 m körül érték el. Ugyanakkor Tiszavasváriban a 

hévizkut vizadó rétegei 1000-1100 m mélyen vannak. A geo
termikus gradiens átlagértéke a területen 16,9 m/C°.

Az Alföld és igy a Eelső-Tiszavidék északról dél felé való 

megsüllyedése - amellett, hogy meghatározta a később lera
kodó rétegek irányát - vulkáni tevékenységet is kiváltott. 

Ennek a tevékenységnek az eredménye a Nyirség területére 

lerakodott 1500 m körüli helvéti-tortóni vulkáni képződmény. 
E felszini viszony meghatározta a neogén üledékek sorsát is, 

miszerint ezek az üledékek ÉK felé vékonyabbak, mint a terü
let Шу-i - Ny-i területén.
Ennek következtében változóak a kutak vízhozamai éppen úgy, 
mint a nyert viz hőmérséklete. A neogén réteget itt durva 

homok, agyagos képződmények és helyenként vulkáni tufák 

jelentik.
A fúrások tanulsága szerint az 500-900 m mélységben települt 

homok-homokkő rétegek jelentős hévizkészleteket foglalnak 

magukba. A megyében lévő 17 hévizkut /1970/ vizhőmérsékle- 

tének vizsgálata szerint a kutak vizének hőmérséklete a
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következő:35 - 45 C° 9 db 

45 - 60 C° 7 db 

60 - 75 C° 1 db
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16. ábra /Szerk.: Parkas Károly/

50 C°-nál magasabb hőmérsékletű vizet csak négy kút ad. A 

hévizet adó kutak átlagos vízhozama 896 l/perc.
A Pelső-Tiszavidéken végzett szénhidrogén és hévizkutató 

fúrások eredményei igazolták a különböző geológiai rétegek
re vonatkozó megállapitást, miszerint e területen is a mele
gebb vizet az alsópannóniai rétegek adják, mig a nagyobb víz
hozamot - de alacsonyabb hőmérsékleten - a felsőpannóniai 

üledékek biztosítják.
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A Tisztabereknél lemélyitett fúrásnál - mely az alsópannon 

rétegeket csapolta meg - beigazolódott, hogy ez a réteg 

rossz vizadó, u.is az 1105,7 - 1109,6 m közötti homokréteg 

csak 40 l/perc kifolyó vizet adott. Más fúrások hasonló ta
pasztalatokkal szolgáltak. Ezek szerint megfelelő mennyisé
gű viz e területen, csak a felsőpannóniai rétegekből nyer
hető. E réteg alsó határa a fúrások alapján 

Nyíregyházán 750 m 

Kisvárdán 751 m
Tisztaberekén 715 m
Nyirlugoson 712 m

A fenti értékektől 50-80 m-rel tér el a Szamos-Kraszna köze, 
ahol kb 800 m-ig terjed a felsőpannóniai rétegsor. A fehér- 

gyarmati strandfürdő jó bizonyítékát adta a fentieknek, u.is 

az alsópannóniai rétegekből az első rétegpróbánál /905-998 m 

13 m 4 réteg/ csak 180 1 47 C°-os vizet tudtak kitermelni.
A felsőpannóniai porózus rétegek megnyitásával 716-998 m 

között /65 m 10 réteg/ a vízhozam 1050 literre emelkedett.
A kapott viz hőmérséklete 44 C° volt és elérte a felszint.
Az első esetben viszont csak - 42 m-en volt az üzemi viz- 

s zint.
Hasonló tapasztalatokkal szolgált a mátészalkai strand hé
víz kútja is. A felsőpannóniai rétegekből 901-989 m mély
ségben a 45 m-es rétegvastagság /3 réteg/ 1200 l/perc 57 

C°-os vizet produkált. A kisvárdai fúrásnál 751-1040 m kö
zött érték el a felsőpannóniai rétegsort, mig az alsópan
nóniai 1040-1150 m között foglalt helyet. 1180 m-nél már a 

miooén vulkáni képződmények vannak jelen.

A területen végzett fúrások megerősítik azt a tényt, hogy
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hévizszerzés szempontjából ott kedvező a helyzet, ahol a 

jó viztartó rétegek mélyre települtek, tehát mélyen van az 

alsópannóniai rétegsor határa, a felsőpannóniai rétegben a 

nagyszemcséjü alkotók aránya magas.
A terület 35 C°-nál nagyobb hőfokú vizet adó mélyfúrású kut- 

jainak jellemző adatai a következők:
Talpmély- Vizadó ré- Vizhozam Kitermelt
ség m teg kora, l/perc viz hőfoka 

kőzete C°
A kút helye

F éhérgyarmat 
strandfürdő 
Kemecse 
vizfurás 
Kisvárda 
strandfürdő II.

Mátészalka 
strandfürdő 

Nyáregyháza 
Sóstófürdő I.

Nyáregyháza 
Sóstófürdő II.

Nyíregyháza 
Sóstófürdő III.

Nyáregyháza 
Dohánybevált ó 

Nyáregyháza 
Városi fürdő 

Kisvárda 
strandfürdő III.

Nagyhalász 
Kendergyár 

Nagyecsed 
vizfurás 

Nagykálló 
strandfürdő 

Nyáregyháza 
Tanárképző 

Nyáregyháza 
Sóstófürdő IV.

Nyáregyháza 
Kórház 

Tjrszavasvári 
Mg.Tsz.

A kutak vizét általában strandok, tisztasági fürdők ellátá
sára hasznosítják. Egyéb igények kielégítésére, mint pl. 

fűtés, a rendelkezésre álló vizmennyiség kevés, illetve hő-

1005 1050 47pi
pi1260513 alsópannonP2

600 400 43 P2P2
felsőpannon8801009 57P1

740998 P 522-1
1040 50P2800

601 38720P2
450 35551 P2

P2 774 48899
725 49790 P2
630622 38P2

36621 1500P2
461000981 P2

1600 48P2900
1332 50904 P2
1500 50903 P2

6711401200 P2
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hőmérséklete alacsony.
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17. ábra M.o. hévizkatásztere alapján 
/Szerlc. : Parkas Károly/

Ásványi anyag tartalmuk alapján ezek a vizek többfélék.
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1. Hidrokarbonátos hévizek

Kisvárda strand II. /1202,9 mg/l/
/586,6 mg/l/Mátészalka ”

2. Kloridos hévizek
Nyíregyháza Sóstófürdő I. /1580 mg/l/ 

Nyíregyháza Sóstófürdő II./1310 mg/l/
/800 mg/l/Fe hé rgyarmat 

Nyáregyháza Strandfürdő III. 

3. Kloridos - hidrokarbonátos hévizek

/671 mg/l/ 

Nyáregyháza Sóstófürdő III./439 mg/l/
Fehérgyarmat

4. Lágy hévizek
Nyáregyháza Sóstófürdő III. 2,2 keménység

2,6 "
2,8 "

Nyáregyháza Sóstófürdő II. 3»7 "
Fehérgyarmat strandfürdő 

5. Kissé kemény hévizek
Nyáregyháza Sóstófürdő I.

Oldott vegyianyagtartalmuk miatt ezek a vizek gyógyitó ha
tással is rendelkeznek.

Kisvárda strandfürdő
Mátészalka

4,6

5,2 keménység

lala.jviz - rétegviz

A talajviz a felszin alatti első viztartó rétegben találha

tó. Elhatárolni a mélyebb rétegsorok vizeitől nehéz, mivel 
vannak esetek, amikor a viztartó és a vizzáró rétegek vegye
sen települnek. A Nyírségben különösen gyakori, hogy a felső 

futóhomokban lévő talajviz alsó határa lenyúlik a pleisztocén
homokrétegekbe. A rétegviz a talajviz alatti porózus 'küzetek-4

// *tv
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ben elhelyezkedő vizféleség. A porózus kőzetek pórusrendsze

rét összefüggő víztömeggel tölti ki.

Egyrészt a hozzáférhetőség miatt, másrészt a talajviz és 

rétegvízként a területen jelenlevő viztömeg miatt mindkét 

vizfajtának igen nagy a jelentősége, szerepe. Korábban, 

amikor az emberek vízigényüket a jelentősebb hányadban ásott 

kutak utján elégítették ki, a talajviz birt nagyobb jelentő

séggel. Amilyen mértékben fokozódott a talajviz elégtelensé

ge és elszennyeződésének mértéke, olyan arányban kereste az 

ember a rétegviz nyerésének módját.

Mindkét vizféleség elhelyezkedésének a talajban, meghatáro

zója a táj geológiai felépitettsége, a felszin talajának 

/kőzet/ milyensége, a viz utánpótlásának lehetősége.

Jelmogyoró/ot

;;;;;| Vizoiereszío homo*

j|[0 Gyengén vízáteresztő 
ilLLJJ /meszes/.-koíolt homok

Gyengén vízzáró lösz.iizcf 

íjEiS, Vizzáró agyag es szik

A felszin vizáteresztő képessége az Alföldön 
/Szerk. Rónai A./

A Felső-Tiszavidék mindezen szempontok alapján kedvező geo

lógiai feltételekkel bir. Az a geológiai felépitettség, mi

szerint az egyes geológiai rétegek K,ÉK felől Ny-DEy felé

18. ábra.
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lejtenek, avagy az ÉK-K-en megtalálható durva homok-kavics 

jó víztároló, de jó vizáteresztő is, kedvező a terület ta
laj és rétegvíz kinyerése szempontjából.

I I I I II I I I

ékк TA LA J VIZTU lí 0 ß ELUELYEZKEDESE A HAJDÚSÁG ES NYÍRSÉG ÉRINTKEZÉSÉNÉL
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ín ! í I í II ! I I j

DNy
259 260 264 262 26b 264 265 266 267 268 269 270 274 272 273

i : ! 1 ! i ! [ I j í
! ! ' 1 1 I ! I ! ГЦ'Н í jI иЫ 

\ А А

275 276274
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i lösz 2. löszös homok 3. fulöhomok 4. folyami homok 5. agyag к ponlozoff vonal a talajvíz színije

Sümeghy J. után19. ábra
I'

A talajvíz szempontjából a felső 8- /-10/ méteres réteg a 

mérvadó, nagyátlagban ugyanis ezen értékhatárok között ta
lálható meg a területen az első vízzáró réteg.
A talajvíz jellegét, viselkedését a területet felépítő ta
lajféleség határozza meg. Ettől függ ugyanis előfordulásá
nak mértéke, oldott ásványi anyag mennyisége /Ca,Mg,Fe/ moz
gása, stb. Az egyik legjelentősebb tulajdonsága a talajvíz
nek a vizszin ingadozása és áramlása. Az ingadozás egyrészt 

jól követi az évszakok váltakozását, éppen úgy, mint a csa
padékos és a száraz évek idősorát. Megfigyelhető a talajviz- 

szin tükörnél, hogy ingadozása a nyár elején meggyorsul, 
mégpedig a hőmérsékleti viszonyok, a domborzat és a felszín 

vízáteresztő képességének és az elhelyezkedés mélységének 

függvényeként. Még az agyagos tglaju területeken is előfor-
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dúl, hogy néhány hét alatt méteres értékkel is süllyed a 

talajviszszin. A megrepedezett talaj ugyanis felfokozza a 

párolgás mértékét.

Llj
2,5-2 m 

I 2 - 5 m

Sárospatak lí 1
KV

ИЮBíW/H/:\

Ш 3 — 4 m 

/ 4 -5 m

Ш! 5 — 6 m

'1 Жv
Nyíregyháia'í * SÍ

b.
i

• r._ -b” Jpr:U.
:6 <

50 km0Й. I Ы i-l-Ll-l llCWbrecen ......
A legmagasabb es legalacsonyabb 
havi középvizállások különbsége ;ki.

20. ábra A talajvizjáték nagysága az Alföldön 
19ЗЗ-196О között /Szerk. Rónai András/

A párolgás a talajviszint süllyedésénél a legfontosabb be
folyásoló tényező. Amig pl. februárban az egy havi párolgás 

3-4 mm, augusztusban ez a mennyiség ennek 15-20-szorosa is 

lehet.
A levegő párafelvevő képessége ugyanis a hőmérséklettel nő. 
Ősszel a talajvizszintben lassú emelkedés kezdődik, amely 

emelkedés általában a tavasz végéig tart.
Az ember beavatkozása a felszin szerkezetébe az utolsó 100 

évben egyre fokozottabb lett. Az első lényeges beavatkozást 
a folyószabályozás megkezdése jelentette, de ugyan igy je
lentős befolyásoló tényező egy a talajban hosszan elhelyez
kedő műtárgy, lakásalap stb. A gyakorta előforduló helyi
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hatások eredményeképpen a talajvíz sokarcú. Ismerete viszont 

egyaránt fontos a mezőgazdasági lecsapolási, folyószabályo
zási, öntözési vízellátási kérdéseknél ugyan úgy, mint az 

építkezéseknél. Ezt a tényt felismerve folyik Magyarorszá
gon több mint egy évszázada a talajvizszin ingadozására vo
natkozóan megfigyelés^megyénkben 1935-36-től. A megfigyelést 

kiépített talajvízészlelő hálózaton végzik.
Pelmért, de nem megfigyelési célokat szolgáló talajvizkutak 

jellemzői:
Kutak száma Kútsűrűség 

1 km -en
Terület

Tisza-Szamos vidékén 2100 km2 28,523
3400 km2 55,794

13,6

16,4Nyírségben
A talajvizkutakban mért vízmélység:

0 - lm 1 - 2m 2 - 3m 3 - 4m 4 - 5m

85 474 624 447Tisza-Szamos vidékén 6
301 2488 3265 2673 1920Nyírségben

5 - 7m 7 - 9m 9 - 15m 15m-nél mélyebb Adatnélküli Kutak ossz.
26463911433 143 42

137011634 368 153 8981

A Tisza-Szamosvidékái a talaj és rétegvíz elválasztása a 

regionális jellegű vízzáró rétegek hiánya miatt nehéz. Jel
lemző, hogy a nem vastag felszíni iszap, agyagréteg alatt, 

kavics és durva folyóvízi homok van. Emiatt a felszín vi
zekben igen gazdag.

Még érthetőbb ez a gazdqs^ág akkor, ha tudjuk, hogy a közeli 
hegylábak és törmelékkupok, a felszín alatti kavics és ho
mokréteget bőségesen táplálják vízzel. A legfelső talajréteg 

nyomása miatt, helyenként a talajvíz is enyhe nyomás alatt 

áll. Amig az országos talajvizszint 3 m alatt van, addig a
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Túr - Ecsedi láp vidékén 2-3 m között.

A nyirség homokdombjai helyenként 50 m-re is kiemelkednek a 

környezetből, mégis ezektől a felszint boritő képződményektől

Szamos
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21. ábra

független a talajviz elhelyezkedése. Hagy különbségek is ki

mutathatók a terület talajviztükör elhelyezkedése között. Ad

dig, amig Vásárosnamény és Kisvárda között, vagy Nyírbátor
I I I 11:

FÖLDTANI SZELVÉNYEK A NYÍRSÉG TETEJÉRŐL
Nyírtét

EK mm DNy
tszf.tsz f PelnehózoPomocsohózaNylrlura Senyo Laskad 130130-,
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22. ábra /Szerk.: Sümeghy J./
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környékén egy 10-15 km-es sávban 5 - Ю m mély a talajvíz ál
lása, Dombrádtól Ny-ra, Nyiradony irányába olyan területsáv 

van, ahol 2-3 m magasan áll a talajvíz.
A folyók környékén általában mélyebben van a talajvíz szint
je, mint azoktól távolabb. A megfigyelések alapján a legmé
lyebb és legmagasabb talajvizállás:

Megfigyelés 
időszaka

Legmélyebb________ _______
vízállás cm-ben a fszin alatt

előfordulás évével

LegmagasabbA kút helye

295/1959.X./ 

284/1953.IX./

111/1940.IV./ 

76/1940.III./
1939-43,1952-60
1939-44,1952-60
1939-43,1952-60
1939-43,1946-60
1939-60
1939-42,1950-60
1937- 60
1936-44,1951-60
1938- 60
1938-43,1951-60
1936-60
1936-44,1951-60
1936- 44,1951-60 

1936-60 

1938-60
1937- 44,1953-60

Ibrány
Nagyhalász

Dombrád 470/1952.V.VI./ 40/1956.III./ 

376/1947.XI./ 154/1941.V./
41/1941.V./

Kék
278/1947.XI./
182/1950.XI-XI./54/1941.II./

Demecser
Rétközberencs

135/1940.III./368/1947.X./Kisvárda
350/1935.XI./ 164/1941.X./ 

713/1954.XII./ 318/1941.VI./

0/1941.II./

Bakt alórántháza
Vásárosnamény

479/1943.1./
230/1956.IX./ 29/1942. V./

Csaroda
Nyíregyháza

Nagykálló
Nyírbátor

471/1958.IX./ 199/1941.VI./ 

351/1954.VII./ 75/1941.X./
140/1941.VI./ 

130/1941.IV./ 

33/1941.V./

481/1939.X./ 

537/1950.X./ 

417/1957.XI./

Kocsord
Fehérgyarmat 
Csengerujfalu

A felszinközeli talajviztároló rétegek kizárólagos vizután- 

pótlása a csapadék, ezért is van, hogy a kutak vízállása és 

a lehullott csapadék mennyisége között szoros az összehango
lás. A lehullott csapadék hatása a különböző évszakokban más
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és más. A fő talajviz utánpótlási időszak a késő ősz, a tél 
és a kora tavasz. Duzzasztó hatást fejtenek ki a talajvízre 

az élő vízfolyások is. Egy - egy Tiszai árviz 1 - 1,2 km tá
volságban érezteti hatását /duzzasztó/. De befolyásolják ní
vóját a vízfolyások és a belvizelvezető csatornák is.
Szintje mellett változik a talajviz hőmérséklete is. Addig, 
amig a napi hőmérséklet ingadozása átlagban csak 50-60 m 

mélységig érezhető, a léghőmérséklet havi középértékét egy 

2 m mély talajvizszintü kút vizének hőmérséklete 20,4 - 4»5 

m mélységű talajvíznél 30-35 nap késéssel követi.

Rétegviz

Az első vizzáró réteget követő rétegsorok tartoznak ide. A 

környezeti ártalmaktól mentes, hisz ezt a vizzáró réteg el
vileg meg kell, hogy akadályozza. Ma már elsősorban ez a 

geológiai alakulat adja az ivóvizet. A fiirások tanulsága 

szerint a Felső-Tiszavidék legfontosabb vizforrását a terü
letet 200-300 m vastagságban boritó pleisztocén összlet je
lenti. Nem lehet azonban lebecsülni jelentőségében a holo- 

cén hordalékkúpokat sem. Addig, amig a terület ÉK-i részén 

kavics és murva található nagy területen, Nyíregyháza - Uj- 

fehértó vonalában az alsó pleisztocén közép és durva szem
nagysága homokrétegek találhatók meg. Ezt a tényt jól alá
húzza az a 334 megvizsgált kút adata /1958/ /Dr.Rónai A.:
Az Alföld talajviztérképe/, amelyek mélységi értéke csak 

84 m. A vizadó rétegek szemszerkezetére és a ÉK-i terület 

kedvező geológiai szerkezetére utal az a tény is, miszerint 

a területen a kutak átlagos vízhozama 78 l/perc és a fajla

gos viz&ozam 124 l/perc. /Fajlagos vizhozam: 1 m depresszió
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előállításával percenként elérhető vízhozam./ Addig, amíg 

az ÉK-i rész kedvező vízföldtani helyzetét az jelenti, hogy 

a peremi vizvezető rétegek jól továbbítják a csapadékot a 

vizadó rétegekbe, a Nyírség belsejében a peremi vizvezető 

rétegekkel való kapcsolat nem érződik. A gyengébb vizadó ké
pesség azzal magyarázható, hogy a Nyírség belsejében folyta
tódó folyóvízi rétegek a terület felemelkedése során feláa- 

rabolódtak, minek következtében a peremi vizvezető rétegek 

elvesztették összefüggésüket a terület belsejében megtalál
ható rétegekkel. Finomabb e területen a pannon üledékek 

szemszerkezete, ami önmagában is vizszegényebb. Ezért is 

van, hogy a Nyírség É-i részén általában 70-100 m mélyek a 

kutak a negyedkori rétegekben. Debrecen - Mérkvállajtól 
D-re a kutak mélysége 150 - 200 m.

A Nyírségi területet a kutakból való öntözés céljából dr. 

Simon László kutatta. Az irányításával lemélyitett kutató
források- a pleisztocén medence alját Nyírbátorban 320-330 

m mélyen, Nyirlugoson 328 m mélyen, a Rétköz peremén 190- 

210 m,Kisvárdán 230 m, Mátészalkán 250 m, Kállósemjénben 

190 m, Bökönyben 207 m mélyen találták.

A viznivó vizsgálatából az a következtetés vonható le,hogy 

az alsópleisztocén rétegsorban kiegyenlített és Összefüggő 

vízkészlet található. "A Nyírség területének alsópleisztocén- 

ja teljesen egységes és összefüggő vizemelet, amelyben olyan 

ép ma is a rétegsor folyamatossága, hogy az egész területen 

a horizontális kommunikáció megszakítás nélküli." /Simon L./

xT' '

•- N
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A területen végzett fúrások megerősítették, hogy az alsó- 

pleisztocén a geológiai negyedkor legösszefüggőbb rétege.
Erre lehet következtetni a Nagyecsedi kút +2,8 m-es "pozi- 

tivH viznivója, valamint a Mátészalkai -16 m-es és a Nyír
bátori kút -33 m-es viznivójából is, miszerint ezek a ku
tak hidrosztatikai egyensúlyban vannak.
A terület kisérleti mélyfúrású kutsainak eredményei:
A fúrás helye Tszfm Talpmély- Vizadó rétegek Vizhozam l/perc

ség
Nyirtassi ÁG. 

Gégény
30,2 - 40,7 

65,7 - 76,5 

84,0 - 96,5 

105,0 -111,0 

114,0 -131,0

134.5 -153,0 

154,0 -158,0 

161,0 -166,0 

175,0 -189,0 

190,0 -206,0

92,0 -108,0 

118,0 -134,0 

145,0 -150,0 

161,0 -168,0 

174,0 -180,0 

182,0 -207,0 

95,0 -109,0 

116,0 -154,0 

157,0 -162,0 

164,0 -172,0

174.5 -190,4

1020107 250

Ujfehértói ÁG. 124 250
Bököny

600
980

1818

Apagyi ÁG. 
Kérsemjén

128 250
116

666
1200
2000
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Fehérgyarmati ÁG. 192,4 153,4 - 163,6
176,2 - 189,8

112,7 1200
2000
2300

A jó vizadó kutak az alsó pleisztocént csapolják meg.

A Felső-Tiszavidék felszini vizei
Yizfolyások

SZAbOLCSrSZATttÁR-
VIZF0UA5AI

HYIRECYHAIA

24. ábra M.o. hidrológiai atlasza alapján Farkas Károly

A TISZA A szállított vizmennyiség alapján is a terület leg

jelentősebb vízfolyása. Futásának helyét az Alföld süllye- 

dékei jelölték ki. Mai helyén kb 10 ezer éve folyik.
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Teljes hossza 962 km, ebből hazánk területére esik 600 km.
A 600 km-es szakaszból a Felső-Tiszavidék területére - Ti- 

szabecstől Tokajig - 208 km esik /758-550 fkm./.
Kárpátukrajna területén, a Máramarosi havasokban, két forrás
ból ered /tszf. 1680 m/. Egyik eredő ága a Fehér Tisza, 

másik eredő ága a Fekete Tisza, a Hoverla 2058 m-es magassá
gú csúcsát öleli körül, mielőtt egyesülnének. Az egyesült 

vizű folyó Tiszabecsnél lépi át a magyar határt és a Bodrog 

torkolatának helyéig, Tokajig fut Szabolcs - Szatmár megye, 
a Felsó-Tiszavidék területén. A Tiszabecs 

táig terjedő 18 km-es szakaszon a folyó a kavicsos hordalék
kúpon kiképzett mederben, innen jól beágyazott kanyargós me
derben fut. A 138000 km2-es vizgyüjtő területből a Bodrog 

torkolatáig esik 35844 km2. Esése kisviznél 37 cm/km és 5 

cra/km között változik, az árviz esése 11 cm/km. Vízjárása 

Vásárosnaményig heves, ezt követően kiegyenlített.
A Felsőtiszai vízfolyásokat az alábbiak alkotják /Vizdok 1971./

Borsa torkola-

A vízfolyás Vizgyüjtő tér. Tszf-i
összesen Mo-on torko- vizvá-

latnál lasztó
legmag.p.

Bal jobb
parti mellékfolyó hossza km

méter
460564Fehér Tisza 203734
460 1774

2191
1703
1461

487Fekete Tisza 50
Visó
Iza

3301580
1296
1224

78
25878
226Tarac

Talabor
Nagyág
Batár
Borsa

85
765 199 144191

1570159124093
396 119 80554

14651161418104

./.
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95 1262 256 115 1232Túr

415 15890 306 110 2280Szamos

193 3142 897 НО 990Kras zna

Szipa csatorna 38 226 165 Ю9 116
Lónyai csatorna 91 1658 1658 98 186
A Tisza után a vizgyüjtő terület másik legnagyobb vizhözamu
folyója a Szamos« A Tiszába való betorkollásnál vizhozama 

3 3121 var /sec, a Tisza 203 nr/sec vizhozamával szemben. Ami a 

vizgyüjtő terület nagyságát illeti, 14 $-kal nagyobb terü
let vizét gyűjti össze, mint a Eelső-Tisza. Teljes hosszából 
52 km fut hazánk területén. A határt Csengéméi lépi át. 

Nagyesésü, igy Magyarország leghordalékosabb folyója. Csen
géméi a görgetett hordalékára kavicstermelést telepitettek. 

Lebegtetett agyagos-márgás hordaléka vizét sárgásbarnára szi- 

nezi. Esése kisviz idején 23 cm/km. Mivel vizére a Tisza visz- 

szaduzzasztó hatással van, 600 m távolságú töltések közé 

zárták. .
A Kraszna eredetileg Olcsvánál ömlött balról a Szamosba. A 

90-es évek ár és belvizvédelmi munkái során alakitották ki 
a Szamos torkolatától, mint 3,5 km-rel lejebb mai beömlését.
Az Ecsedi láp lecsapolása során jelentős hosszan uj mederbe 

terelték. A régi medre a mai Lápi csatorna mentén vezetett.
A Túr a Tiszát valamikor Olcsvánál, majd Magyarnál érte el.
A szabályozás eredményeként, ma Tiszakóród alatt torkollik 

a Tiszába. 29 km-es szakasza fut magyar területen. Kisvizé- 

nek átlagos esése 25 cm/km, amiért vizjárása igen heves.
A kisebb vizfolyások, mint a Borsa /vagy Borsava/, Tisza- 

becsnél ömlik a Tiszába, 10 km-en magyar-szovjet határt is 

képezve.
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A Beregi síkság két kiarizü folyása a Csaronda és a Szipa.
A szállított viz egy részét az országhatáron túl gyűjtik.
A vízrendszerek vízfolyásainak hossza a megyében 313,4 km. 
Az 1 km2-re eső vízhálózat sűrűsége 0,05.

40 IdH

A Felső-Tisza vízgyűjtőterülete /Szerk.: M.o. 
hidr.atlasza alapján Farkas Károly/

A Felső-Tisza vízgyűjtőjének 83,5 200 m tszf-i magasság
nál feljebb fekszik, erdősültsége átlag 40 %.

A vízgyűjtők vízháztartásának kiemelkedően fontos tényezője
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a talaj és a növényzet. A domborzat mellett ugyanis a talaj 
és a növényzet hatása érvényesül a természetes viszonyok kö
zött legerőteljesebben a lefolyás jelenségeiben.
A Kárpátok meredek lejtőjű hegyvidéki területén a lombozat 
és a felszin benedvesedése után a lefolyási görbe meredeken 

emelkedik, majd csökken. Ebben nagy szerep a növényzet féke
ző hatásáé és a völgy talajába beszivárgott viz eredménye.
A csapadék és a lefolyás összefüggéseiben lényeges eltérés 

tapasztalható a téli, illetve a nyári félév idején. A viz 

mélybeszivárgásával a lefolyás kiegyenlítettebb, illetve a 

mélybe szivárog és nagyobb arányával a párolgási veszteség 

csökken.
A vízgyűjtők geomorfológiai jellemzői, domborzata rendkívül 
nagymértékben befolyásolja a felszínre hullott csapadék sor
sát. Nemcsak a lefolyást, hanem a talajbaszivárgást, a párol
gást és tározódást is.
Általában az erdőknél a mi éghajlatunk esetében a lehullott 

csapadék 100 %-ából a lombozatról párolog el 10-35 %, a ta
lajról párolog el 5-10 %, a vegetáció által beépített és a 

talajban tárolandó érték 20-25 % és az elfolyás 30-65 %•

Középeurópára meghatározott párolgási értékek:
 Erdő Szántó Kopár talaj %

Párolgás a lombozatról, 
talajról

Transpiráció /alacsony 
növények párologtatása/
Teljes vízveszteség
A folyó vizbőségét a vizgyüjtő területen lehullott csapadék
mennyiségén túl befolyásolja a tengerszintfeletti magasság,

15
307 17

25 37
3047 54

./.
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FELSŐ-TISZA
DOMBORZAT

47e

1/ 2,^5» 5ifSs----- Országhatár
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/Magyarország hidrológiai atlasza alapján/ 

a felszin földtani felépitettsége az erdővel való boritott- 

sága és a viznek a befogadóig megtett útja.

26. ábra
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A Tisza vizgyüjtőjének felszíni jellemző adatai /Lászlóffy W.ut./

A vizgyüjtő területből %
1600 in fö- 
lötti hgs

Tisza a forrás
tól a Szamos 
beömlésig

1600-000 m 600-800m 200 m alatti Erdővel 
középhgs. dombvid. sikvidék boritott

16,5 46,646,02,4 35,1
60,4 13,61,1 40,3Szamos 24,9

Szesztay Károly számításai alapján a Tisza vizgyüjtő területének
vizháztartási adatai a következők:

Vízgyűjtő te- Sok évi, átlagos 
rület  

Vízfolyás,szelvény kitérje* átlagos csapadék lefolyás párol- lefo-
dése knr tszf-i mm mm gás mm lyási

mag, m tény.

613 460 0,5710739170 819Tisza Tiszabecs
245 510 0,38 

240 516 0,32 

50 610 0,08 

35 535 0,06

80549450 530Tokaj '
756Szamos torkolat 15890 553
6603142 212Kraszna torkolat 

Lónyai csat. Kótaj 1650 125
A lehullott csapadék, valamint a lefolyást befolyásoló ténye
zők alapján a Tisza és a Szamos jellemző vizhozam adatai:

LKQ: legkisebb vizhozam 

KÖQ: középviz hozam
NQ 1 %t 100 évenként átlag egyszer elért, ill. 

megadott vizhozam
О

Jellemző vízhozamok nr/s 

LKQ KÖQ NQ 1 %

570

TISZA 29,0 246 3800Tiszabecs
Vásárosnamény 45,0 330 4100

52,8 464 4000Tokaj
SZAMOS 300012015,0Csenger
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A vízhozam adatokból a szélsőséges vízjárás egyértelműen 

kitűnik.
3A Tisza árvizei különféle gyakoriságú vízhozamai /дг/sec/:

Az átlagos ismétlődési idő

5 év100 1050 33 20

3800 ЗОЮ 2821 2562 2205 1823Tiszabecs

Vásárosnamény 4100 3700 3420 3100 2630 2140

Tokaj

A szélsőségességen túl, fontos jellemzője a terület folyói

nak a jéggel való boritottság is, amit a hőmérsékleti jellem

zőkön túl a vizhozam, a folyó esésviszonyai, a meder alakja, 

stb. befolyásolnak.

A Tisza jégviszonyai /1890/91-1949/50. Lászlóffy W./

4000 3700 3470 3173 2756 2312

A jég megjele- A folyó be- A jég eltünésé-
állásánakMegfigyelési helye nésének nek
legkorábbi legkésőbbilegkorábbi

időpontja

1908.XI.17. 1940.III. 30.1941.XI.14.Tiszabecs

Vá s árо s namény 

Tokaj

1908.XI.17. 1907.III. 30.1920.XI. 2.

1915.XI.30. 1907. IV. 1.1897.XI.11.
A jeges időszak A befagyás Az évek hány %-

ában
maradt el állt be

átlag max.és éve átlag max.és a jég a Tisza
éve

időtartama, nap

36 8084 051 102Tiszabecs
1892/931931/32

9095 041Vásárosnamény 11553
1892/931948/49

8210049 012457Tokaj
1921/221908/09

A jég legnagyobb vastagsága /Vásárosnamény, Tokaj/ 36, illet

ve 49 cm.
p

4\
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A Tisza vizének középhőmérséklete /1948-1958/ Vásárosnaménynál 
I. II,III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év

1,1 1,2 3,1 9,2 15,1 20,0 21,4 21,0 17,4 10,5 5,5 2,3 10,6
Amilyen szélsőségességek jellemzik a vizhozamot illetően a 

Tiszát hasonló szélesőségesség a jellemző a többi vizfolyásra 

is. A domborzat és a szélsőségesség között egyértelmű az össze
függés. Ennek eredményeképpen a szélsőséges vízhozamok eredmé
nyezik a szélsőséges vízjárást - amit a folyók szabályozásával 
az ember még fokozott is - s ennek közvetlen eredménye lehet a 

legkisebb észlelt vizállás mértéke éppen úgy, mint a legnagyobb 

észlelt vizállás, ami árvízként jelentkezik.
/EV: évi legnagyobb vizállás egy valamilyen szelvényen 

LEV: eddig észlelt legnagyobb vizállás egy valamilyen szel
vényben/

Jellemző vízállások a Tisza mércesszelvényeiben:
Eddig észlelt

legkisebb /LK/ legnagyobb /LEV 
vizállás

évévcm cm
Tisza

-134 1961 680 1970Tiszabecs
Vásárosnamény
Tokaj

-224 1923 1888923
-184 1946 872 1888

1979.II.4.880
Szamos 

Csenger 743 1888
/902/ 1970 a hid szel

vényében!
A Felső-Tiszavidék felszini vízfolyásaira az áradások külön

bözősége a jellemző. A legkisebb vízfolyások rövid ideig tar

tó heves árhullámai hirtelen emelkednek; néhány óra alatt is
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méteres vizszintemelkedést produkálnak. Minél nagyobb a víz
gyűjtő terület, annál kiegyenlítettebb a vizjárás. A Eelső- 

Tiszán 24 éra alatt 3-4 métert is nőhet a vizállás. A lejtők 

meredekségének, a medrek esésének ugyanis nagy része van ab
ban, milyen gyors a lefolyás. Valamelyest módositélag hatnak 

a talaj és földtani viszonyok és a növénytakaró. Ezen ténye
zők helyzetére előzőleg már van utalás.
Mint az a terület.. . morfológiai fejlődésének leírásából is 

kitűnik, a Tisza és mellékfolyói, hosszú evolúciós fejlődés 

után jutottak el a mai állapotukig. A futásirány és a vízho
zam miatt a Tisza meghatározó volt nem csak a terület felszí
nének alakulása szempontjábul, hanem a mellékfolyók szempont
jából is. De amilyen mértékben volt meghatározó a terület 

felszinalatti víztároló rétegeinek szempontjából, legalább 

annyira a felszínen hagyta saját és mellékfolyói vándorlásá
nak nyomait /elhagyott folyómedrek, mélyedések 

Mint minden szabadon folyó vízfolyásra, úgy a Tiszára és mel
lékfolyóira is az állandó változás a jellemző. A változás 

gondot akkor kezdett jelenteni, amikor megindult a terület be- 

népesedése. A folyók vándorlása, az árvizek, gyakorta megza
varták az itt élőket. Az ember le akartagyőzni a vizet, innen 

kezdődik a ma is tartó küzdelem, a folyók szabályozása.
A vízhálózat tehát mind természetes okokból és a mesterséges 

beavatkozások miatt is állandóan változik. Természetes válto
zás a lesodrás, vizmosás képződés, hordalékelvándorlás, fel- 

iszapolódás, medervándorlás. A nagyobb mértékű emberi beavat
kozás a múlt században az ármentesitési és lecsapolási mun
kálatokkal kezdődött el. A korabeli térképek tanúsága szerint 

a szabályozatlan Tisza szeszélyesen változó, éles kanyarula-

/.• • •
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tokát alkot. A kanyarulatokkal megtűzdelt folyó gyorsan vál

toztatta helyét, különösen árvizek idején, amikor a hurok- 

szerű kanyarokat az árviz átszakitotta és az igy leszakí

tott kanyarból holtág /morotva/ keletkezett. Ezt az átvágást 

alkalmazta az ember is a mesterséges beavatkozásoknál.

Ezek a hurokszerü kanyarok vándoroltak is, igy már távolról 

sem a 100 évvel ezelőtti helyen találhatók.

VERESMART

A Tisza mederváltozásai Komoró és Veresmart27. ábra

között

Más képet mutatott a Túr is. A sik területre érve kisebb á- 

gakra szakadt és úgy kanyargóit. Kömörőnél két ága volt, 

ahonnan az egyik ág Magyarnál érte el a Tiszát, mig a másik 

ága Panyola felé vette útját, ahol mocsaras területen keresz

tül, részben a Szamosba, részben a Tiszába ömlött. A szabá

lyozás előtt a Szamos is Jánd községnél ömlött a Tiszába.
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A vizimunkálatoknak egy érdekes fejezete - és talán az első 

fejezet - amikor a várak erődítéseként várárkot létesítettek 

/pl. Kisvárdán/ és az ellenség közeledtekor teleeresztették 

vízzel. Ha a terület mocsaras volt, akkor az egész vidéket 

árasztották el.
Ilyen mesterséges művelet következménye volt az Ecsedi láp 

területének rendkívüli megnövekedése. A láp szélén a kora
beli okmányok szerint kilenc falu állt mindaddig, amig a 

15. szd-ban a Báthoriak fel nem építették Ecsed várát,amely
nek védelmére a vidéket elárasztották vízzel. /1492 ?/
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/Szerk.: Parkas K./28. ábra

17. szd-i adatok utalnak Tiszamenti vizimunkálatokra. II. 

Mátyás 1613-ban hozott törvényeinek egyikével a Tisza-menti 
vármegyéket kötelezi védőtöltések létesítésére. Bereg megye
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1730-35 évi jelentéseibe van említés bizonyos gátépitési 
munkálatokról.
írásos feljegyzések szerint a dombrádiak az árvizek mérsék
lése céljából 1740-ben a cigándi tiszakanyart metszették át.
A Nyírség mocsarainak lecsapolására is vannak már kezdeménye
zések 1806-ban közerővel ásott árkok utján. Ezek az árkok 

azonban hamar feliszapolódtak és az eredményt kétségessé 

tették.
1751-ben Szatmár megye az országgyűlés elé vitte a vizszabá- 

lyozás ügyét és a panaszosokhoz csatlakozott Szabolcs megye 

is. Ezt a lépést sürgette az az állapot is, hogy a folyókon 

elszaporodtak a vízimalmok -a malomgátak, melyek az árvizek 

kialakulását elősegítették. Szatmár megye 1771 évi jelenté
se szerint a Szamoson, csak a megye területén 60 vízimalom 

állt. Suchodolszky mérnökkari százados egyik jelentésében a 

malomgátakról ezt Írja: "A sok malomgát Nagymajténytől egé
szen Olcsváig az áradásokat nagyon elősegíti. A folyásban 

akadályozott Kraszna medre évről évre jobban eliszaposodik 

Az igazi medret alig lehet megtalálni, mivel a folyó több- 

mérföldnyi hosszúságban és szélességben tóvá-mocsárrá válto
zott és a nád meg a sás fölverte az egész tájat. A Szatmár 

- Beregi tájat túlnyomórészt erdő és mocsár borította. A kis 

községek a kiemelkedésekre, dombokra települtek. A csapadé
kos időszak fő közlekedési eszköze a ladik -’’hajó” volt."

• • •

1775-ben a kamarai sószállitások elősegítése miatt a Szamos 

medréből megkezdődik a malomgátak eltávolítása. A Tisza ár
tere helyenként eléri a 60-70 km-t. A gyakori árvizek hatá
sára 1833-ban meg is kezdték az árvizmentesitési tervek ké
szítését. A Tisza szabályozásának ügyét szolgálta Sexty
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András, Szabolcs megye kiváló mérnökének 1784-ből való tér

képe a folyó Cigánd-Dombrád melletti szakaszának szabályo

zási tervével. Az 1786-ból való térképe a legjobb korabeli 

térkép, mely a Tisza Szabolcs megyét érintő szakaszát és a 

Rétköz mocsrait tartalmazza.

Az 1842 évi kisvizszintnél mérik be /rögzítették/ a Tisza 

kisviz szintjét, mely a "0” vizszintet jelentette. Az akkor 

kitűzött "0" pontot módosították, számították át 1957-ben.

Az 1844-45 évi pusztitó árvizek hatására a tiszamenti vár

megyék, igy Szabolcs megye is követelik a Tisza szabályozás 

szervezetté tételét. Széchenyi István grófot ki is nevezik 

a tiszaszabályozás királyi biztosává. Vásárhelyi Pál mellet

te mint műszaki tanácsadó. Széchenyi István az összefüggő, 

azonos érdekű öblözetek érdekeltjeiből társulatokat szer

vez, amelyekben az egyes birtokosok "terület és hosszusági- 

lag" kötelesek az ármentesitések költségeit fedezni. 1846 

január 20-án megalakítja a "Tiszavölgyi Társulatot", mint 

a vidéki társulatok országos hatáskörű szervét.

A társulat programjának keretében készítette el Vásárhelyi 

Pál a Tisza szabályozási tervét, amit 1846 március 25-én elő 

is terjesztett. Vásárhelyi tervei és az olasz vizimérnök 

Paleocapa javaslata alapján 1846 augusztus 27-én reggel, 

Széchenyi István a Tiszadob - Szederkényi átvágás és a ti- 

szadobi /urkomi/ töltés munkálatainak megindító első kapa

vágást megtette. Az 1864-ig végzett átvágásokkal mintegy 30 

átvágás létesült. Az elsők Györöcske-Tárkány, Véresmart és 

Balsa községeknél valósultak meg. Az 1873 illetve 1888-ig 

elkészült átvágások száma 36. ■У i. "víí S73QO
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A szervezett szabályozási munkák megkezdése előtt, egymás
tól függetlenül védőgátak már többfelé emelkedtek. Veres
mart és Zsurk között 26 km hosszan húzódott ilyen alacsony 

és gyenge védővonal. A Felső Szabolcsi területen a szervezett 

szabályozás megkezdése után 1846-59 között 73,6 km hosszú 

tiszai védőgát épült. A gátépitő és mederszabályozási mun
kálatokat az 1846-ban létrejött Felsőszabolcsi Tiszai Ármen- 

tesitő és Belvizszabályozó Társulat irányitja. A Zsurk-Záhony- 

Vencsellő közötti térség baloldalán megépült 74 km hosszú 

töltés az első jelentős védőmü. A töltés magassága az 1830 

évi árviz szintjét 0,95 m-rel haladja meg, koronaszélessé
ge pedig 2,84 m. 1870-ben fejeződik be a felső szabolcsi 
községekben, Vásárfesnamény, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, 
Benk, Tiszaszentmárton védőtöltéseinek épitése.
A Tiszavölgyi Társulat létrejöttét a Felső-Tisza területén 

is pezsdülés követi. Még 1846-ben megalakul
- Felsőszabolcsi Tiszai Ármentesitő és Belviz Szabályozó 

Társulat, Kisvárdai Székhellyel. Területe a Tisza balpart
ján Zsurk és Vencsellő közötti rész.
- Beregmegyei Vizszabályozó és Ármentesitő Társulat Vásáros- 

naményi székhellyel. Területe a Tisza-Borsa-Latorca rész.
- Az Ecsedi láplecsapoló és Szamos balparti Ármentesitő és 

belvizszabályozó Társulat. Központja Mátészalka volt. Terü
lete Szatraár megyében Tiszabecstől Vásárosnaményig terjedt. 

/Aktivitásának hiányát mutatja, hogy 1870-ig a Szamost csak 

magántöltések tartották korlátok között./
- Nyirviz Szabályozó Társulat központja Nyáregyháza volt. 

Területe a Rétköztől az Ecsedi lápig terjedt a Nyiri dombo

kon át.
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Még 1845-ben megalakult az Alsószabolcsi tiszai Armentesito 

és Belvizszabályozó Társulat debreceni székhellyel. A sza

bolcsi területekből a Uyirlugos-I'Iyiradonyi részek tartoztak 

hozzá.

Csak 1914-ben alakult meg a Tisza-Szamosközi Armentesito és 

Belvizszabályozó Társulat Szatmárnémeti székhellyel. Terüle

te a Tisza-Szamos zugában volt. 

ködési székhelye Fehérgyarmat.

Ezek a társulatok 1913-as adatok szerint 593,315 ha terület 

felett őrködtek. A megépített össztöltéseik hossza 852,9 km 

volt, mig csatornáik hossza elérte a 2376,8 km-t.

A terület fő védmüveinek - töltéseinek - hossza jelenleg 

577 km. A töltések által mentesített terület 2097 km^.

1920-tól lett a társulat mü-

V. Árvízvédelmi töltések a I iszán
6s mellékfolyóin

Tlszabercel
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A társulatok fő tevékenységét a töltések épitése és a mocsa
rak, pamgóvizek vizeinek csatornákkal való elvezetése jelen
tette.
A társulati munkálatokkal egyidőben folytak az államilag 

irányitott és fizetett folyószabályozások - mederátmetszé
sek - amelyekkel az árvizek levonulását akarták meggyorsí
tani. A szabályozási munkák kapcsán a Tisza, Tiszabecs-Tokaj 
közötti szakaszán 61 átvágást eszközöltek. Az átvágások hosz- 

sza 42,7 km. A lemetszett holtkanyarok hossza 129 km. A me
derhossz az eredetinek igy az egyharmadával rövidült meg.
A Szamoson a mederszabályozás során 22 átmetszés készült el 
26 km hosszon. A leghosszabb közülük a 8 km-es Cégény-Tunyog- 

matolcsi átvágás, amelynek a holtkanyar sorozata 25 km.
A folyó hossza 1877 előtt Csenger és a torkolat között 104,3 

km, 1907-ben 48,3 km. Jelenlegi hossza a magyar szakaszon 

52,4km. A hossz változás 53 %•

A megkezdett szabályozás csak kezdete volt az emberi beavat
kozásnak. A viznek amig ugyanis munkavégző képessége van 

rombol, de épit is. A kanyarok átvágása, a töltések megépí
tése csak egy részét jelentik a vizszabályozásnak. A legna
gyobb figyelem mindig az árviz elleni védekezést, az árvi
zet jelentette. A szabályozás előtti idők árvizeiről pontos 

leirások nincsenek. Katasztrofálisnak mondják azonban a fel
jegyzések az 1772, 1813, 1816 évi árvizeket, de hasonlóan 

vélekednek az 1830 évi, vagy az 1843-44 évi árvizekről is.
A nagy árvizek indították el a szabályozási munkákat éppen 

úgy, ahogyan ezek voltak a megindítói a szabályozást köve
tően az észleléseknek is. A Felső-Tiszavidéken az észlelések 

a Tiszán Tiszabecsnél 1922-ben, Vásárosnaménynél 1851-ben,
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Záhonynál 1860-ban, Tokajnál 1851-ben, Tiszalöknél 1954-ben 

kezdődtek el. A Túron Garbóiénál 1930-tól a Szamoson Csen
géméi és Nábrádtól 1875-től, mig a Krasznán Ágerdőmajornál 
1948-tól végeznek észleléseket.
Az észlelések adatai szerint az eddig mért legnagyobb vízál
lások /ЪШ/ a Tiszán a következők:

Észlelés helye vizállás 1970 évi
tetőző vá.

ideje
cm
650+

895+
923+

6801947.XII.31.Tiszabecs

8651948. I. 1.Tivadar
V ás áro snamény
Záhony
Dombrád

1888.III.22. 912

751 7281888.III.24.
8181888.III.24. 890
826Tiszabercel 1888.III.24. 878
8581888.III.27. 872Tokaj

1979. II. 4. 880
+Gátszakadás nélkül 

Bár az észlelések történetében az 1970 

re nem volt a legnagyobb, azonban '’napjaink" nagy eseménye 

volt, kialakulását és lefolyását hivatalos adatok rögzítették. 

Az 1888. évi árviz nemcsak a vizállás magasságában, de a gát
szakadásokban is rekorder volt. Az 1888. évi jeges árviz 

csak a felső szakaszon 9 helyen /Ibrány, Gáva, Leányvásár, Ke
nézlő, Kistokaj, Rakamaz, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár/ 

szakította át a gátat. Ez az árviz Vásárosnaménytól Tiszafü
redig ma is mértékadó. Tartósság és vizhozam alapján az 1970. 
évi Tiszai árviz tekinthető rekordernek. Az egyik jellemző, 

hogy a lefolyás 100 napig tartott, több hullámban. A kiváltó

évi árviz szerencsé-

okot az jelentette, hogy a Tisza és mellékfolyóinak vizgyüj-
egészen má-tőjében a tél folyamán éppen úgy, mint tavasszal,
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jusig nagy mennyiségű csapadék hullott. Mivel a tavaszi ol

vadás és a lehulló csapadék a talajt már korábban átáztatta, 

a május 8-12-én lehullott eső /50-70 mm/ szinte teljes egé

szében lefolyt. Ez a jelenség példátlanul heves árhullámokat 

indított el a Felső-Tiszán.

A kis megszakításokkal állandósuló csapadék hullás újabb és

újabb árhullámokat inditott el.

Jellemző időszakok csapadékmennyisége:

Lehullott csapadék mm
május május junius junius mennyiség eső mennyi- 
1-15 15-jun Э-14 14-30 m" ség nr/km

оEgy km -reÖsszesVízgyűjtő nagy
sága km

Tiszabecs 
/Tisza/ 9707 125 85/ 65 31,3 2975*106 346.103

/210/ /275/ /306,5/

Csenger
/Szamos/15282 150 78 4217*106 272.10331 20

/225/ /256/ /276/

Az árhullámképek szerint 5 árhullám követte egymást. Az első 

Tiszabecsnél február 1-én indult, mig az utolsó ötödik u.itt, 

junius 23-án tetőzött.

Az egyidőben lehullott nagymennyiségű csapadék hatására igen 

heves árhullámok alakultak ki. Tiszabecsnél pl. két óra alatt 

168 cm-t nőtt a viz szintje, a Szamoson 36 óra alatt 568 cmt 

emelkedett a viz szintje.

6i

S*
»«
3,

í«i Уí i* I
*11

* i

30. ábra Az 1970.évi tiszai árvíz vizállásidősorai Tiszabecs
és Tokaj között



- 62 -

i kloä

IE
4&Юг 4/00ÍOOO Ц5

3
tУ100 о ,2

< I ű
м Г ж
■2Ш «
*” ^ ^(jösí яш ÍiűOO

3 £i -
1AÄ ■<>- •^TTt

o* woo-

r

5

^sSküШ1- -
g

0
£ä =r

-
900 20 У-1c4*- 30■V-

J U Ы I и sHa' 3 и & Э U L I U Á

31. ábra Az 1970. évi tiszai árviz vizhozamidősorai 
Tiszaujlak és Vásárosnamény között

A tartós vizállás az átázásokat segitette elő,mig a magas 

vizállás a buzgárok kialakulásának kedvezett /Szabolcsveres- 

mart, Dombrád/. Amellett, hogy a nyáron kisvizü Batár és Túr 

árvize is a gátak meghágásával, vagy gátszakadással elhagyta 

lefolyásának helyét, a fő gondot a Szamos árvize jelentette. 

Május 12-éről 13-ára a hirtelen megáradt folyó Szatmárnémeti 

felett mind a jobb, mind a baloldali töltést átszakitotta és 

több községet elöntött román területen. A Szamosdara felett 

/a határtól 6-8 km-ге/ bekövetkezett gátszakadás vize május 

14-ről 15-re virradóan a határhoz érkezett, átömlött a magyar 

területre és Sfagygéc, Csengersima, Komlódtótfalu mélyfekvésü 

térségét 10-15 km szélességben elöntötte.

Súlyosabbá tette a helyzetet, hogy hazánk területén is két he

lyen - a Szamos jobb partján Nábrád és Fehérgyarmat között - 

következett be gátszakadás. Tunyogmatolcsnál egy harmadik

A
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gátszakadás következett be s igy a kiömlő hatalmas viztömeg 

a Tisza-Szamos közén és a Szamos-Kraszna között Szabolcs-Szat- 

már megyében 40 települést öntött el. Az elöntött terület 

nagysága elérte a 90.000 katasztrális holdat.

Különösen súlyos helyzetet teremtett a Romániából éjszaka át- 

ömlő hatalmas viztömeg.

Az elöntésekből származó vizek visszavezetése május 16-tól 

megkezdődött, töltések átvágásával, kirobbantással és szi

vattyúzással. 1876 és 1896 között a Szamoson 59 gátszakadás 

volt, a legtöbb - 14 gátszakadás - az 1888 évi árviz alkal

mából.

Az itt lakó emberek az ország segítségével hamar kiheverték 

az árviz okozta katasztrófát. Az árvizes falvak helyén ma új

jáépült települések állnak.
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Belvizek - állóvizek

A mai felszint ősi állapotában a mélyfekvésü területek mocsa

rakkal való boritottsága, egyes mélyedések időszakosan vizzel 

való elöntöttsége, elfajult folyómedrek, szeszélyesen kanyar

gó folyók és nagykiterjedésü mocsaras árterek jelentették.

A folyók szabályozása - átvágások - és a töltések megépítése
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egyre inkább - sürgette a belvizrendezést. Szükség volt erre, 

mert a terület több mint 30 %-át boritotta többségében állan
dó jelleggel viz. Ez a terület azonban az esős időszakban 

tovább nőtt, illetve árvizek esetén egybeolvadt a folyók árte
rével. Sürgette továbbá a belvizrendezést a folyók töltései
nek megépitése is, mivel a töltések a csapadékból, talaj vagy 

fakadó vizből származó víztömeget nem engedték visszafolyni 
a folyókba. A jelenlegi töltések hossza 577 km, a mögöttük 

lévő "mély terület" 2097 km^.
A megalakult vizszabályozó társulatok nagy gondja a szabályo
zásokon túl a folyóvizek elleni védekezés után a belvizek 

visszavezetése a folyókba. E cél megvalósitása érdekében a 

feladat a belvizelvezető csatornahálózat megépitése, le
eresztő zsilipek, szivattyútelepek létesítése volt.
Az 1806-ban megépített "vármegye árkokkal" a Nyírség mocsa
rainak lecsapolását akarták megoldani. A vármegye-árkok meg- 

ásatása után - amelyek a belvizek levezetését voltak hivatva 

ellátni, de hamar eliszaposodtak - igen komoly kezdeményezés 

volt a mintegy 320 km kiterjedésű Ecsedi láp vizének leve
zetése.
1751-ben Szatmár vármegye már kéri az országgyűléstől a láp 

lecsapolását, eredménytelenül. 1778-ban megkezdődik a lecsa- 

polás, a viz azonban a láp felé, visszafelé folyik, mivel a 

csatorna mélyebben van, mint Győrteleknél a Szamosba torkol

ló csatorna.

Az 1792-ig a mai Lápi és Északi főcsatorna helyén épült csa
tornák a lápon szétterülő vizet a Szamosba vezetik. Ezzel 
nőtt a lecsapolás esélye, megoldást azonban csak az 1898
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márciusában üzembe helyezett gőzszivattyu és a Kraszna sza

bályozása jelentette.
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34. ábra Az Ecsedi-láp térképe 1783-ből

A láp lecsapolásánál először a lápot tápláló külvizeket fog

ták fel a Krasznával, amelynek medrét áthelyezték a mocsár 

Ny-i szélére és Vásárosnamény mellett torkolltatták a Tiszába. 

1771-ben a Szernye mocsár lecsapolásának gondolata vetődik 

fel, mig a megvalósitásra a 19. szd-ban kerül sor.

Nagy gondot jelentett a Rétköz mocsaras területe is. Az alap- 

csony fekvésű, állandó jelleggel vizenyős terület az ármen- 

tesités után egyre szomorúbb képet festett, mivel a környe

zetéből lefolyó viz itt gyűlt össze. A Rétköz vizeinek leve-
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35. ábra Ecsedi-láp а XVIII. szd-ban

zetésére igy már 1863-ban elkészül a Bezdédtől Tiszabercelig 

húzódó Belfő csatorna, 22 mellékcsatornával. A belvizet leve-
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zető csatorna Tiszabercelnél az 1860-ban megépült fatiltón át 

bocsátja a vizet a Tiszába. A csatorna hossza 53 km, amihez 

160 km hosszú mellékcsatorna csatlakozik.

Az 1864. évi Tiszai árviz a Berceli és a Nagyhalászi fatiltót 

elsodorja. Ezt követően Bercelen 1865-66. évben betonoszlopra 

fektetett kockakövekből épitenek tiltót.

----- Ségi meder
Újonnan ásott meder

/ч Holt meder
Mocsár

* Szivattyú telep
t? Település

”—^ Országhatár

SUTMÁS-NEMET!
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Az 1869. évi árviz azonban ezt is alámossa és elsodorja. 

1883-ban 50 lóerős gőzszivattyut is beépítenek és a tiltót 

öntött vaskapukkal látják el.
Ma a belvizet levezető csatornák hossza a Rétközben 632 km.
A Rétköz vizeinek levezetését szolgálja az 1900-ban megépült 
Nagyhalász - Pátrohai csatorna is, amely a Lónyay és a Belfő 

csatorna között övcsatorna szerepét tölti be. Mellékcsatorna 

hálózata 1914-re elérte a 267 km-t, 1942-re pedig - a nagyobb 

teljesitményü szivattyúk beépítésének hatására - az 550 km-t.

Figyelemre méltó és küzdelmes munka volt az 1890-1900-as 

években a nyírvidéki mocsarak vizeinek levezetése. A nyírsé
gi dombok között lévő völgyekben u.is a csapadékvizek szabad 

lefolyást találtak.
A völgyek kis esése a homok miatt, ezek a területek könnyen 

elmocsarasodtak. A fokozódó elmocsarasodás - amit a völgyek 

végén épitett keresztgátak csak siettettek - /ezekkel a ke
resztgátakkal akarták a mélyebb részek elöntését megakadá
lyozni/ óriási mértékben rontotta a közegészségügyi állapo
tokat /malária/. így 1881-ben az északi, 1896-ban a déli 
oldalon indul meg a völgyek lecsapolása. A munkálatokból 
hiányzott azonban az összhang. így következett be, hogy a 

Felsőszabolcsi Ármentesitő Társulat által megépített 45,5 

km hosszú, 22 mellékcsatornát befogadó főcsatorna képtelen 

volt vezetése miatt feladatát ellátni. A Felsőszabolcsi és 

a Nyírségi érdekek egyeztetése után épült meg 1879 és 1882 

között a 46,6 km hosszú Lónyay övcsatorna a két érdekelt-

./.
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—=— Végi meder
Újonnan ásott meder

^ de It meder
Gp Uocsár
© Szivattyú telep
<? Település

Országhatár

A Rétköz és a Bodrogköz vizeinek szabályozása37. ábra

ség ártereinek határvonalán. A főcsatorna és a hozzá kap

csolódó mellékcsatornák hossza 1890-ben 931 km, mig a nap

jainkig folytatott csatornázás eredményeképpen a csatorna- 

hálózat hossza eléri az 1139 km-t.

Az összes nyirségi belvizeket magába foglaló befogadó Ven- 

csellőnél ömlik a Tiszába. Az övcsatornába beömlő folyások

hoz /római számokkal jelölik/ csatornafürtök kapcsolódnak. 

Vizgyüjtő területe igy 1646 km^.
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A Felső-Tiszavidék /Szabolcs-Sz. megye/ belvizeinek szabá

lyozását, levezetését a már előbb is jelzett társulatok 

szervezték, irányították. A területen az alábbi belvízrend

szerek voltak, illetve vannak:
2

km /magyar területen/Belvizrendszer száma, megnevez.

/21/ Beregi belvizrendszer 

/41/42/ Túr - Tisza-Szamos köze 

/43/ Szamos-Kraszna köze 

/44/ Kraszna balpart 

/45/ Felsőszabolcsi 

/46/ Nyirség

378

655
416

691

1052

2011

5203

Belvízrendszerek /Magyarország Hidrológiai

Atlasza alapján Szerk.: Farkas K./
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Az 1880-as években a kiépített csatornahálózat hossza - mely- 

csapadékvizeket volt hivatva levezetni - elérte a 740 km-t.Az 

I. világháborúig az árvizmentesitő és belvizelvezető társula

tok területén kiépített csatornák hossza 2088,4 km./1913/

Társulat megnevezése csatorna hossza km

Tisza-Szamosközi Á és В Társulat
Ecsedi-láp lecsapoló és Szamos 
balparti AB Társulat
Felső-Szabolcsi Tiszai ÁB Társulat

14,0

511.4

543.5 

960,0Nyirvizszabályozó Társulat
Alsószabolcsi Tiszai ÁB Társulat 59,5

Összesen: 2088,4
1937 évi adatok alapján a csatornák hossza eléri a 2394,5 km-t. 
Ma a belvizi csatornarendszerek hossza meghaladja az 5662 km 

hosszúságot. A csatornarendszeren lévő műtárgyak száma /zsi
lipek, tiltók/1607 db. A belvizet 22 szivattyútelep, 62.00 

m^/sec. telj esitménnyel emeli a magasabbrendü vizfolyásokba.

A Felső-Tisza területén mind számszerűleg, mind területileg 

magas értéket képviselnek ma is az állóvizek, illetve a vi
zenyős területek. Ezek nagyobbrészt a természetes lefolyás 

nélküli kisebb mélyfekvésü területeken, vagy a folyók holt 

medreiben maradtak meg.
Ily módon a területen 23 db természetes tó található, össze
sen 341,77 ha kiterjedésben. Országosan is ismert közülük a 

nyíregyházi Sós-tó 8,2 ha kiterjedésű sziksós vizével.

Ismertebb tavak:

Helyiség /község/ Terület haA tó megnevezése

6 ,0Nagy Sóstó Búj
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Névtelen tó Nagyhalász

Nagyhalász
Nagyhalásztól DK-re
Nyírtelek
Kótaj

Nyíregyháza 

Tiszarádtól DNy-ra 

Székelytől DNy-ra 

Petneházától ÉNy-ra 

Turistvánditól ÉK-re

0,75
Névtelen tó 1,04
Nagy Fertő tó 

Királyteleki tó 

Névtelen tó

9,4
23,0

3,87
Sóstó 8,2
Rádi tó 14,6
Névtelen tó 16,7
Névtelen tó 0,79
Névtelen tó 2,92
Névtelen tó Nyíregyházától DNy-ra 

Nyíregyházától DK-re 

Nyíregyházától DNy-ra 

Nyíregyházától DK-re 

Ujfehértótól ÉNy-ra 

Érpataktól ÉK-re

47,20
2,76

33,0

13,1
124,0

Névtelen tó
Szalkó tó
Ököri tó
Nagyvadas tó 

Névtelen tó 2,0

Jellemző ezekre a tavakra, mivel csapadékból és talajvíz
ből táplálkoznak, hogy vizük kiterjedése és mélysége min
dég az időjárás függvénye.
Átlagos mélységük 60-100 cm között váltakozik. Száraz évszak
ban többségük kiszárad, nincs bennük viz. Ilyenkor a vissza
húzódó peremükön a sziksó kivirágzik. Másik jellemzőjük,hogy 

medencéjük egyre inkább kezd feltöltődni. A feltöltést rész
ben a szél által odahordott homok, por végzi, de lényeges 

feltöltő szerepe van a vizben élő és elpusztuló szerves nö
vényi részeknek is. Az is előfordul, hogy az ember mestersé
gesen tölti fel a tavat. /Nyíregyházától D-re az egyik névte
len tó medencéját használják e város szemétlerakó helyéül./
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Valamikor a homokbuckák által határolt mélyedésekben a Nyir- 

ség területén több kisebb-nagyobb ingóláp létezett. Az idő 

ezeket felszámolta. Egy ilyen láp vivja még küzdelmét az 

idővel, a Kállósemjén melletti "Mohos” ingóláp. Hasonló hoz
zá a Vajai tó és a Bátorligeti sikláp. Mélységük még ma is 

2 m körüli.
Számban és vízfelületben is jelentősek a szabályozások után 

visszamaradt holtágak, morotvák. A Tiszán Tiszabecs és Tokaj 
között 61 db átvágást valósítottak meg. A folyó hossza igy 

337 km-ről 206 km-re csökkent. A Szamoson az átvágásokkal a 

folyó 104,3 km-es Csenger - Vásárosnamény közötti szakasza 

48,3 km-re csökkent. A szabályozások eredményeként a két na
gyobb folyó mentén 40 db morotva jött létre, 487,19 ha nagy
ságban. Legnagyobb a Holt Szamos, Matolcs községnél 145,6 ha 

vízfelülettel, legkisebb a Holt Tisza Mezőladánytól ÉK-re 

0,90 ha vízfelülettel.
A szabad vízfelületeknél kell emlitést tenni a létesített 

halastavakról. Ezek kiépítése összefüggött az étkezési szo
kások megváltozásával, illetve a szabad vizek halállományá
nak változásával. Jelentősebb halastó létesítése e területen
1951-től volt.
1954- ben Nagyhalász községnél
1955- ben Nagykálló "
1953-ban Székely •'
1956- ban Tiszabecs "

1962- ben Vaja ”
1963- ban Rohod "
1964- ben Oláhrét "

1964-ben Fehérgyarmat "

23 ha
23 ha
18 ha
11 ha
68 ha
60 ha

63 ha
46 ha
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1967- ben Szamossályi községnél 35 ha

1968- ban Nagyréti /tározó/

1974-ben Holt Szamos

1974- ben Szamosmenti

1975- ben Leveleki /tározó/

142 ha

215 ha

70 ha

204 ha

A Felső-Tiszavidéken belül a Nyírségnek éghajlat, talaj és 

domborzat vonatkozásában különleges helyzete van. Egyrészt 

ez a terület csapadékban a legszegényebb rész, talaja több

ségében homok, a legmagasabb a párolgási érték. Tekintettel 

arra, hogy a vízfolyásokra épitett tározók mérséklik, ki

egyenlítik a főfolyások vízjárását, tekintélyes mennyiségű
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vizet képesek tározni, növelik az öntözhető területek nagy

ságát, segitik a belvizxnentesitést stb, kivánatos volt a 

tározók megépítése. A tározókkal szemben támasztott morfo

lógiai és hidrológiai körülményeket vizsgálva, a Nyirség 

területén 20 tározó megépítésére van lehetőség. A 20 táró- 

zó 1483,2 km vizgyüjtő területről gyüjtené össze a lefo-
3

lyó vizet. A tározott mennyiség 21 millió m -t jelentene,

16,74 km2 vízfelülettel.

Az 1960-as évektől tartó intenziv tározóépités eredményeként 

a megépíthető tározókból ezideig megvalósult 7 tározó: Vajai, 

Rohodi, Laskodi, Velőréti, Őzei, Gsászárszállási, Oláhréti. 

Megkezdődtek a kiviteli munkái a Nagykálló-Harangodi tározónak.

A tervezett és megvalósult tározók jellemzői

tározóa

térfogata felülete önálló viz-g 
millió m3 km2 gyűjtője kin

Heve

+ megvalósult93.4

36.5 

121,5

45.2 

98,9 

55,4 

51,8 

67,7

26.3

48.6

67.4 

127,1

0,751. Vaja + 1,0

1,0 0,582. Rohod +

0,55

0,60

0,58

0,65

0,50

1,10

0,60

0,70

0,63

0,65

3. Laskod + 0,8

4. Ludastó 0,8

5. Patkóréti

6. Lápos

7. Pócsi

0,7

0,9
0,6

8. Velőréti + 2,0

0,89. Ludasi

10. Őzei + 1,0

ll.Nádasi 0,8

12.Nagyréti 0,9
?)И rao:.--

4b
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13« Csendréti 1,4 0,90 58,8

26,41,614. Harangodi +

15. Sárlápi
16. Zsadányi

17. Csürüréti

1,04
0,70

1,07
1,23
0,61
0,68
0,62

80,0
270,6

103,1

0,9
1,6
1,6

18. Oláhréti + 0,8
19. Mocsánkerti
20. Császárszállás +0,8

106,31,0

A mezőgazdasági öntözés szerves része a vizgazdálkodásnak. 
Széchenyi István irta: "a vizbajok megszüntetésének természe
tes sorrendje a szabályozással egybekapcsolt ármentesités és 

az azt követő lecsapolás, amiket aztán az öntözésnek kell be
tetőznie.” Egy olyan öntözőcsatorna létesítésének terve, amelyik 

a Tiszalök - Hajdúböszörmény közötti területre öntözővizet szál
lítana, már az 1860-as években felmerült. Egyik elképzelés az 

volt, hogy Tiszalöknél ágaztassák ki az öntözőcsatornát. Mivel 
azonban a Böszörmény melletti magasabb területekre gondot Je
lentett a viz felvezetése, olyan ’’magasabb szinten lévő pontot" 

kerestek, mely Tiszalöknél magasabban helyezkedik el. Ilyen 

alapon készült el 1865-ben egy olyan terv, mely szerint Ib- 

rány községnél kiágazva a csatorna a TiszalÖk-Gyomai vonalon 

haladt volna. 1863-ban felmerült egy Belső Tisza - Érvölgy - 

Hármaskörös hajózó csatorna megépítésének gondolata is.

A legátgondoltabb annak a csatornának a terve volt, amelyik 

Veresmart felett 2 km-re, Rozsálypusztánál ágazott volna ki 

a Tiszából. A Tiszára itt /A.f.92,17 m/ egy duzzasztó-müvet

./.
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terveztek, 6 db, egyenként 25 m-es nyitással. A vizkiváteli 

mü közelébe tervezték a 21 millió m^ viz befogadására a ve- 

resmarti tározómedencét. A tározómedence lebocsátó zsilipé

től indult volna ki a 160 km hosszú csatorna, amely az öntö

zés mellett hajózható is lett volna. A csatorna Veresmart, 

Demecser, Kótaj után a Hyirség egy részét átszelve a mai Ti- 

szavasvári községig haladt volna, ahol délre fordulva Hajdú

nánás, Hajdúszoboszló után érte volna el a Kálló csatornát,
3

amely a Berettyóba vezet. A csatorna másodpercenként 55 m 

vizet szállitott volna. A tervek szerint a csatorna vizével
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182.000 kh föld lett volna öntözhető.

1830-ig csak szórvány öntözések vannak ezen a területen, 

/bolgár kertészetek/. Ezek a vízfolyások mellé, elszórtan 

települtek. Nagyságuk nem volt mértékadó. A szervezetten ön
tözött területek nagysága 1934-től a következőképpen alakult:

É v öntözött terület

1934 88 kh

1947 35 kh
1948 108 kh

1949 87 kh
100 kh /ebből 10 kh rizs/ 

556 kh
1950

1951
1104 kh1952

2687 kh1953
Ahogyan a termelőszövetkezetek megerősödése és a szakosodás 

megindult, intenzivebb lett az öntözött területek kiépitése is.

I960 2570 ha
16800 ha1965

1970 15400 ha

1975 18000 ha

19805 ha
25000 ha /tervezett/

Az 1978 évi vizmérleg elemzése figyelemreméltó adatokkal már 

arra hivja fel a figyelmet, hogy a vízfolyások vízkészlete ha
marosan gátat vet az öntözés fejlesztésének, amennyiben nem ol
dódik meg a víztározás, illetve amennyiben az öntözést megvaló
sítani szándékozó gazdaságok a lekötött vizmennyiséget fel is 

használják.

1978
1980
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A Pelsőtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság 1978 évi vízmérlege 

alapján u.is pl. a Tisza hasznosítható vízkészlete 2909 l/sec, 

öntözésre lekötött vizmennyiség 4435 l/sec, az elméleti vízhi
ány 1526 l/sec. De hasonló a helyzet a területen lévő vízfolyá
sok vonatkozásában is. A terület hasznosítható vízkészlete 

6276 l/sec, öntözési vízigény 9150 l/sec, aminek alapján 2875 

l/sec hiányt mutat a vízmérleg. A gyakorlat azonban sajnos 

egészen más, mivel a lekötött vizmennyiségnek alig 40-50 %-át 
használják fel. Amennyiben a felhasználás a lekötött mennyi
ségnek megfelelő lenne, úgy ez 19805 ha terület öntözését ol
daná meg. A legnagyobb mennyiségű vizet a Tiszából kötötték 

le 4435 l/sec /10329 ha/, azt követően a Szamos 1890 l/sec 

/2363 ha/, majd a Lónyay rendszer következik 901 l/sec /2673 ha/ 
vizmennyiséggel. A belterjes kultúrák terjedésével fokozódott 

a vizigény az öntözés területén.
A vizfolyásoktól távolabb eső területek öntözési problémáinak 

megoldását kivánta szolgálni a csőkutas öntözés lehetőségeinek 

kutatásával Simon László. Munkássága eredményeként igazolódott, 

hogy a csőkutas öntözés nagy- területeket juttathat vizhez.
Ahol az altalajt durva-kavicsos vizadó réteg alkotja, csőkutak- 

ra épitve a vizszerzést, az öntözés megoldható. Ilyen terüle
tek a Szatmári, Beregi és Pelső-Szabolcsi részeken vannak,ahol 
egy 20-30 m-es kút 1000-1800 l/perc vízhozamot teljesit.

Ivóvíz ellátás és annak fejlődése

A vízellátásban a legkézenfekvőbb megoldást az ásott kutakból 
való viz kitermelése jelentette nagyon sokáig. A talaj vizszint- 

jének változásával változott az ásott kutak vízmélysége is.
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Számukat megállapítani szinte lehetetlen, mert olyan felmérés, 

mely az ásott kutak számát megbízhatóan tartalmazta! volna, nem 

készült. Mivel ezek a kutak a talajvízből táplálkoztak, fertő
ződésük igen nagyfokú volt és tagadhatatlanul szerepük volt a 

magyar kór /tüdővész/ terjesztésében is.
Magyarországon az első furott kutat 1825-ben Ugodon, Vadkert 
pusztán Baroio francia mester készítette, mely 14 m mély volt 

és 10 l/perc vizet adott. Ezt követően 1830-ban Budapesten egy 

bécsi furómester által az "Orczy ház" udvarán készült egy 560 

bécsi láb mélységű kút.
Széchenyi István kezdeményezésére az első furott kutat Csór
ón 1832-ben készítették el.
Nyíregyházán az 1850-es évektől egy-egy furott kút már készült, 

amelyeknek mélysége a 15-20 métert eleinte alig haladta meg. 
Szabolcs-Szatmár megyében a századfordulóig 10 furott kút ké
szült. Egy 1900-ból származó adat szerint viszont Szabolcs 

vármegyében 200 Morton kút volt, amelyek mélysége 17-100 m kö
zötti. A területen az első nagymélységü fúrást 1934-ben Tiszta

berekén mélyítették le 1109 m-re.
Feltételezhető, hogy a századforduló után amilyen mértékben 

intenzivebbé vált Nyíregyháza városban a furott kutak elkészí
tése, olyan arányban nőtt a furott kutak száma a megye más te

rületén is.
Az 1939-ből származó adatok szerint Nyíregyházán 4840 lakó

épületben 34.000 ember lakott, s ezen emberek ivóvizét 53 fu
rott közkút, 240 furott magánkut és kb 3200 ásott kút szolgál
tatta. A fúrt kutak mélysége zömmel 40-50 méter volt, kisebb 

számban 80-90 méter. A "vizhordó réteg" mindig nagyon finom, 
lisztszerü homok volt. így a 2 hüvelykes /1 hüvelyk 2,63 cm/
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furatok vízhozama átlag 30 l/perc, mig a 3-4 hüvelykeseké 

több vizadó réteg bekapcsolásával 150 l/perc is volt. Érde
kességképpen említhető meg, hogy ebben az időben Nyíregyhá
za városnak már volt öntött vasból készült vízvezetéke is 6,3 

km hosszúságban. Ez a vízvezeték azonban nem ivóvizet, hanem 

öntözővizet szállított. Egy 1400 l/perc teljesitményü szivaty- 

tyutelep 6 atomoszféra nyomással préselte a vezetékbe a város 

külterületén összegyűjtött felszini vizeket.
Az Öntöző vizet szállitó vezeték feladata a tűzbiztonság, va
lamint az utak, parkok öntözéséhez vizet biztosítani a háló
zatba beépített 160 vizcsap segítségével.
A mélyfúrású kutak elterjedését hátráltatta a terület geológi
ai felépítése ismeretének hiánya. A fúrások számának bővülésé
vel bebizonyosodott, hogy a földtörténeti múlt folyamata a mai 
geomorfológiai adottságokkal ellentétben igen kedvező feltéte
leket teremtett a felszinalatti vizek nagymennyiségű jelenlé

téhez.
A legjobb vizadók a durva szemcséjű képződmények, amelyek 

elsősorban a Szatmár-Beregi sikságon és a Rétközben a legel
terjedtebbek. A pleisztocén rétegek vizei általában a külön
böző területeken összefüggnek, amit a hidrosztatikai egyen
súly is igazol. /így pl. Nagyecsed +2,8 m-es ’’pozitiv" viz- 

nivója Mátészalka -16 m-es és Nyírbátor -33 m-es viznivójá- 

val tart hidrosztatikai egyensúlyt./

Simon László számításai szerint a Nyirség alsópleisztocén 

összletében kb 30-40 milliárd m^
A lemélyitett kutak vízhozama igen változó, ami igen nagymér
tékben függ a beszürőzött rétegtől, illetve azok számától, 

üledék nagyságától stb. /Fehérgyarmati ÁG 2300 l/perc, Ujfe-

viz van.
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hértói ÁG 600 l/perc./

1974 év végéig Szabolcs-Szatmár megyében 154 mélyfúrású /ar

tézi és hévizes/ kút készült, mely karotázs és rétegszelvény- 

nyel is rendelkezik.

Az ezerkilencszázhatvanas évekig a megyében a lakosság víz

ellátását elsősorban az ásott és a furott kutak szolgálták.

Az 1957-es felmérések Szabolcs-Szatmár megyében körzeti víz

vezetéket, törpevizmüvet még nem matatnak ki, léteznek azon

ban vízmüvek, víztornyok néhány gépállomáson, állami gazda

ságban. A megyeszékhely, Nyáregyháza még 1960-ban is csak 

intézményi vízmüvekkel ellátott város. A lakosság 3>9 %-a 

volt vízvezetékkel ellátva. Közkifolyó nem volt. Az 1960-as 

adatok szerint a megyében 17 vizmü volt /állami gazdaság, 

gépállomás, kórház, községi/. A vizmüvek közül 15-höz tartó-
О

zott víztorony, összesen 1430 m tározó képességgel. 58 ma- 

gaslati medencében 2139 m vizet tudtak tárolni, 

hez 53*9 km csőhálózat tartozott 918 bekötéssel. Nyáregyháza 

városban az intézményi vízellátást 4 magaslati medence látta 

el 300 m^ befogadó képességgel, amihez 5»1 km hosszú vezeték
О

kapcsolódott. A vizmüvek napi termelése 11334 m . Üzemi víz

müvekkel rendelkező községek 1960-ban: Apagy, Baktalórántháza, 

Demecser, Fényeslitke, Kemecse, Kisvárda, Mátészalka, Nagykál- 

ló, Nyírbátor, Nyirbogdány, Nyirbogdány-gyártelep, Nyirmada, 

Tiszalök, Tiszavasvári, Vasárosnamény, Vencsellő, Záhony. 

Megyei szinten a kitermelt ivóvíz 1960-ban 2.840 000 m-^} eb-
3

bői Nyáregyháza város 76.500 m .

A lakosság ivóviz igényét elsősorban a közkutakból látták el. 

/közkút: a helyi tanácsok által kezelt belső és külterületi

ásott, fúrt közkút, kifolyók, amelyeket a Köjáll. ellenőriz./
1 ,ц s '

A vizmüvek-
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1960-ban Szabolcs-Szatmárban 918 ásott, 1000 furott kút és 

143 közkifolyó szolgáltatott ivóvizet. Ez azt jelentette, 

hogy az ossz lakosság /587257/ 30 %-a /178100/ fogyasztott 

furott kutból vizet, 6 %-a /33800/ ásott kutak vizét itta. 

Összességében 211900 fő a megye lakosságának 36 %-a fogyasz
tott a közkutakból származó vizet. A lakosság többi része sa
ját, ásott kutjainak kifogásolható vizét fogyasztotta * /64 %/.
1 % fogyasztott vizvezetéki vizet /országos átlag 35 %/. Sza
bolcs-Szatmárban 1965-ben vizvezetéki vizet a lakosság 3 %-a 

fogyasztott.
Érdekességképpen emlitendő, hogy az első, a lakosság igényét 

kielégitő vizmü a megyében 19бО-Ъап Vencsellő községben léte- 

sült 100 лг/пар kapacitással. A következő községi vizmü 1964- 

ben Záhonyban, majd 1965-ben Szamostatárfalván került üzembe
helyezésre.
Jóllehet ezek a vizmüvek kezdetlegesek voltak, mégis ezek je
lentették Szabolcs-Szatmár megye vízellátásának az első nagy 

lépéseit.
A megyeszékhely alaposan lemaradt a közüzemi vizmü létesítésé
ben, u.is az első korszerű és jelentős vizmü Nyíregyháza'várost 

I966 első félévétől látja el. A vizmü akkori kapacitása 8000 m^ 

volt naponta.
1967/68-ban újabb nyolc község lépett a vizmüvel rendelkezők 

I968 végére 12 vizmü üzemelt a megyében 14.000 nr/nap 

kapacitással. Nyírbátor és Szabolcs község 1969 évi bekapcso
lásával a vizmüvel ellátott települések száma 14-re nőtt. 

1970-ban a megye lakosságából /496 749/ 12 % fogyasztott viz
vezetéki vizet /országos 28 %/ és 66 %-a közkutak vizét fo

gyasztotta. Magánkutak /elsősorban ásott/ vizét fogyasztotta

sorába.
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22 %, /106 692/ - országosan 30 % - főleg a tanyákon élők. 

Közkuttal 1970-ben a 229 községből 200 volt ellátva. Vizmü- 

társulások a megyében 1965-től vannak. /1965-ben 11/ 1970-ben 

a vizmütársulások száma 19» a vízvezeték hossza eléri a 332
О

km-t. A vízmüvek kapacitása 25.500 nr/nap. Meggyorsította a 

közműves vízellátást az 1970 évi Tisza-völgyi árviz pusztítá
sa. OVH támogatással a megyében u.is 22 településen kezdődött 

meg vizmü épitése.
1975-ben közműves vízellátásban részesült a lakosság 27,4 %-a, 
/országosan 66 %/ a hálózat hossza 794,5 km és a vízmüvek 

53 030 mr/nap vizet termelnek ki. 1976-ban a 35 vizmütelep 

840,8 km hosszú csővezetéken szolgáltatott ivóvizet. 1978-ban 

a vízvezeték hossza 1101,2 km.
Az 1970. évi napi 41 liter egy főre jutó vezetéki vizmennyi- 

ség 1976-ra elérte a megyeszékhelyen a 135 1/fő/nap, 1978-ban 

a 204 1/fő/nap, megyeivárósokban 1976-ban 104 1/fő/nap, 1978- 

ban 178 1/fő/nap. Községekben az 1976. évi 62 literes vizmeny- 

nyiség 1978-ban közel 100 liter volt.
Nagyobb lendületet vett a megyében a közműves vízellátás fej
lesztése 1970-től. A korábbi tervek alapján 1980-ra a lakos
ság 45 %-a fogyaszt közműves ivóvizet, u.akkor ez az érték 

1978-ban már elérte a 41,5 %-ot. Amig 1970-ben a megyében 

10 022 bekötött lakást tartottak számon, addig 1976 végén 

34 842 és 1978-ban 43 746-ot. Az 1976 évi 32 településsel szem
ben 1978-ban a megye 57 települése van ellátva vizmüves veze
tékkel. /Fehérgyarmat, Penyige, Kisar, Nagyar, Panyola, Kér- 

semjén, Nábrád, Hermánszeg, Szamossályi, Nagyszekeres, Kis

szekeres, Zsarolyán, Méhtelek, Jánkmajtis, Csegöld, Damó, 

Tunyogmgtolcs, Kisvárda, Jéke, Mátészalka, Csenger, Géberjén,
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Fülpösdaróc, Szamosszeg, Nagykálló, Nyírbátor, Nyirlugos, Nyí
regyháza, Kótaj, Baktalórántháza, Gávavencsellő, Rakamaz, Sza
bolcs, Tiszalök, Tiszavasvári, Tarpa, Vásárosnamény, Balsa, 

Beregdaróc, Kisléta, Beregsurány, Márokpapi, Nyirjákó, Nyir- 

vasvári, Geszteréd, Nyírtelek, Búj, Tiszaeszlár, Nyirkércs, 

Gacsáj, Császló, Cégénydányád, Gyügye, Kölese, Oros, Tiszadob, 

Bököny/.
1979-ben várhatóan 20 uj település kapcsolódik be a csőveze
téki vízellátásba.
A megyeszékhelyt a Kótajban és Nyírtelken telepitett kutak 

látják el vizzel. Kótajban 22 kút üzemel, az átlagos talp
mélység 1бО,3 m. Vízhozamuk Q max: 37 090 l/perc. A legseké
lyebb kút 94 m Q max 600 l/perc. A legmélyebb kút /8.sz./
210 m,Q max 1000 l/perc.
Nyírtelken 16 kút van mélyítve, átlag mélységük 142 m. Vízho
zamuk Q max 24 537 l/perc. Itt a legsekélyebb kút /7.sz./ 136 

m,Q max 1660 l/perc, mig a legmélyebb kút /5.sz./ 201 m,Q max 

I69O l/perc.
A csővezetéki vízellátást jelenleg a megye területén 123 db 

kút végzi. A telepitett kutakból a legnagyobb a vízhozam a kó- 

taji 1. sz. kútnak /talpmélység 133,55 m, szürőzve 79,5-109,7 

és 111,1-125,5 m-nél, Q max 2500 l/perc./

A csatornázás közegészségügyi, környezetvédelmi előnyei már ré
gen ismertek. Európában a csatornázás a római civilizáció kö
vetkezménye. Olyan szennyvízcsatorna rendszereket, amelyek már 

a mai követelményeknek is megfelelnek, először a századforduló 

évtizedeiben építettek hazánkban, gazdasági és vizgazdálkodási 
tényezők hatására. A gazdasági tényezők közül az iparosodás és 

a városiasodás a fejlődés meghatározója.
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A korabeli források alapján az emberek a csapadékvizet nagyobb 

ellenségnek tekintették, mint a szennyvizet. Ennek eredménye
képpen csapadékvizet elvezető csatorna lényegesen hamarabb 

épült a megyében is, mint szennyvizelvezető.
Önálló csapadékvíz csatorna Sóstófürdőn már 1870-ban létesült. 

A csatomák kiépítésében a megyeszékhelyt több más település 

is megelőzte. Jóllehet egy 1940-ből származó adat szerint 

Nyíregyházán 16 km csapadékvíz csatorna van, szennyvizelveze
tő csatornája csak 1957-ban épült. Nyáregyháza csatornázott
ságáról Lesenyei József a következőket Írja: "..csupán 16 000 

fm csapadékvizcsatoma van kiépitve. A városban mintegy 400 

fürdőszoba van, vizöblitéses klozettel felszerelve. A szenny
víz házideritőkön át jut a csapadékvíz csatornákba. Jóváha
gyott tervek állnak rendelkezésre, melyek szerint elválasztó- 

rendszerü csatorna fog épülni."
A csatornahálózat fejlődését az alábbi táblázat mutatja: 

Szennyvíz
Helyiség Csatornahálózat
és létesü- egyesitett elválasztó rendsz. módja 
lés éve rendszer szennyvíz csapadék

Tisztítás Összes Beköté
sek sz.km

Nagykálló 
/1927/

Nyírbátor 
/1930/

Mátészalka 
/1952/

Záhony 
/1952/

Nyíregyháza 
/1957/

Csapadékvíz csatornázási rendszer házi szennyvízbekötéssel:
Helyiség Létesülés

éve

1,8 21,3 mechani
kai

0,5
0,6 11,91,3

40,50,20,3
4,2 15

23,4 23
4,2

17,65,8

Csőhálózat Bekötések
számakm

Fehérgyarmat 1930 

1951

54,1
5Tiszalök 0,5
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Csak csapadékvíz csatornázással rendelkeztek az alábbi telepü
lések /1958/: Mezőladány, Kisvárda, Szabolesveresmart, Újkenéz, 
Ujfehértó, Vásárosnamény, Tiszavasvári. A fenti 7 településen 

a megépült csatorna hossza 15,5 km.
Az 1961 évi adatok alapján a csatornamüvekkel való ellátottság 

tovább javult, igy a megye falvaiban a zárt csatorna hossza 

eléri a 29,3 kmt.Ebből a szennyvízcsatorna 4,2 km, csapadék
víz csatorna 15»9 km, egyesitett rendszerű 9»2 km. A zárt csa
tornával rendelkező települések: Demecser /1,0/, Fehérgyarmat 
/0,4/, Gáva /0,5/» Kisvárda /2,9/, Kisvárda-Nagytanya /0,5/, 

Mátészalka /0,3/» Mezőladány /0,8/, Nagykálló /0,3/» Nyirbátor 

/1,1/, Tiszalök /3,3/» Tiszavasvári /8,1/, Tornyospálca /0,3/, 

Ujfehértó /0,4/, Újkenéz /0,2/, Vállaj /1,3/, Vásárosnamény 

/0,8/, Záhony /7,1 km/.
A szennyvizet elvezető csatornák esetében, csatlakozó tisztí
tóról még nem beszélhetünk, kivéve a mechanikai tisztítást. A 

szennyvíztisztítás céljából épített létesítmény nem volt. Lé
nyeges fejlődés ezen a területen csak 1970-től van. 1970-ben 

csak Nyíregyházán volt szennyvíztisztító telep 8000 nr/nap 

teljesítménnyel.
1970-től a csatornázás, illetve a szennyvíztisztítás a követ

kezőképpen alakult:
1970 1975 1980/terv/

Szennyvízelvezetéssel ellátott 
lakosok aránya /%/
Csatornahálózat hossza /km/ 
Szennyvíztisztítók száma /db/ 
Szennyvíztisztító кар/пг/пар..
Összes szennyvizkibocsátás/nr/nap/

1794
18757,3 140

1071
23770 47770
645Ю

8000
40285

./.
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Szennyvíztisztító telepek az alábbi helyeken működnek /kiemelt 

települések/ /1978 évi adatok/
Település Belter. Közcsator- Közcsat. Szennyviz Tisztitó

lakosai nával el- hossza mennyiség kapacitás
km/elvá- m3/nap m3/nap
lasztó B=biológiai
rendszerű M=mechanikai

látott
belter-i
lakos

99,9 18.060 18.000/В/
500/В/

3.000/В/
4.250/В/
2.400/Ы/

600/В/

1. Nyíregyháza
2. Fehérgyarmat
3. Kisvárda
4. Mát és zalka
5. Nyírbátor
6. Vásárosnamény
7. Tiszavasvári
8. Záhony
A szennyviz befogadója /a települések sorrendjében/
1. VIII. sz. főfolyás - Lónyay csat.
2. Gögő-Szenke főcsatorna
3. XIII. sz. folyás
4. Kraszna

100.200 39.135
8.100 1.715 5515,2

2.65216.300 2.948

16.600 3.914
9,1

3.54320,8

13.100 1.715 7109,7
5249.000 2.305 7,3

/В/épités alatt14.060
/Ы/10,33.300

5. Nyárfás /12 ha/
6. Holt-Tisza
7. Hortobágy főcsatorna
8. Tisza

A tisztítás és a tisztitóraüvek ellenére a befogadókba nem kel
lően - avagy nem is tisztított - szennyvizek is kerülnek. Ennek 

következménye, hogy a Felső-Tiszavidék vizeinek szennyezettsé
gét mutató térképek figyelem felkeltőek még akkor is, ha a 

Tiszának ez a szakasza Ítélhető a legtisztábbnak.
A megyében a közcsatornákkal ellátottak aránya a csatornázott 

településeken belül:
megyeszékhely: 39,7 %
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városok : 19,2%

10,6%
A csatornahálózattal összegyűjtött napi szennyvíz 1975-ben: 
18.095 m3, 1979-ben: 26.249 m3.

községek:

A csatornahálózat hossza összesen 141,6 km /1975/, 1978-ban:
164,6 km.

1975-ben 1978-ban
Ebből a megyeszékhely 

városok 

községek
Nagy gondot jelent az ipari szennyvíz, aminek 54 %-& jut kellő 

tisztítás nélkül a befogadóba.

99,9 km 

44,8 Vm 

30,2 km

93,7 km 

36,2 km

11,7 km

Viz és a környezet

A viz szerepe bolygónk és a földi élet szempontjából felbe
csülhetetlen. Feltétele az élet keletkezésének, de meghatá
rozója az élet fennmaradásának és ismétlődő megújulásának. 
Hiánya pusztulást idéz elő az élet minden területén. Az egy
re gyakoribb vízminőség romlás, mely korábban csak a felszí
ni vizeket érte, mind fenyegetőbb a felszínalatti vizekre is. 

Azok a vízkészletek, amelyek évmilliókon át megőrizték minő
ségüket, egyre fogynak. Pedig az ember számára a viz szerepe 

sokrétű. Közege az élő természet általános higiéniájának, kö
zege a kultúrának, ásványi anyag tartalmánál fogva élettani, 

de gazdasági hatása is óriási. Az emberre tett közvetlen ha
tásai mellett egyre jobban feltárulnak azok a közvetett hatá
sai is, amelyeket csak most kezdenek felismerni.
Az a hatalmas energiamennyiség, amelyet а Пар energiájából a 

viz körforgási folyamatainak fenntartása köt le, sokoldalúan 

jelentkezik az ember életterében, gazdasági, kulturális fej-
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lődésében.
Mivel a népesség száma növekszik, ezzel és az egyre terjedő 

életszinvonal növekedéssel változik a tfizfelhasználási igény, 

amit igen jól bizonyítanak területünk adatai is. Meg kell 
ezért ismerni a valós vízkészletet és gazdálkodni kell vele.
A gazdálkodás mellett egyre sürgetőbb feladat a viz minél 
szélesebb körű megismerése. A viz u.is a földfelszín legna
gyobb mennyiségű, leggyakrabban előforduló a legsokoldalúb
ban használható és használt anyaga. Az emberiség azonban ma 

már olyan mértékben károsítja a vizeket, hogy azok nemcsak 

minőségi önfenntartó képességüket veszitik el, de egyre job
ban ’’holt" vizekké válnak, illetve maguk is rontó környezeti 
tényezővé alakulnak.
A megnövekedett igények miatt a vízellátás a területen fel- 

szinalatti vizekből geológiai okok miatt is nem oldható meg, 
hanem igénybe kell venni a felszini vizeket is. Ilyen meg
gondolás alapján van folyamatban a tiszaberceli vizkivételi 
mü létesítése, amely elsősorban Nyíregyháza vízigényét fog

ja szolgálni.
A terület valamennyi folyóvize külföldről jön, igy eleve 

adott a lehetősége a terület vízszennyezettségének. De ko
moly szennyező forrás az agrokemizáció is. Az ennek kapcsán 

alkalmazott vegyianyagok komoly szennyezés okozói. A talajba 

beszivárgó vegyianyagok viszont már a talaj, de félő, hogy a 

rétegvizeket is szennyezik.
De ugyan ilyen veszélyforrást jelentenek a szennyvizek,ameny- 

nyiben elvezetésük nem megoldott, illetve tisztítás nélkül 

folynak el.
A folyóvizek védelme sajátos, kiemelt feladat. A KGST orszá
gok egységes értékelési rendszert dolgoztak ki a vízfolyások
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vizeinek osztályokba sorolására. Eszerint van:
I. osztályú tiszta viz
II. osztályú kissé szennyezett viz
III. osztályú szennyezett viz
IV. osztályú nagyon szennyezett viz

A Tisza vize többségében az I. osztályú kategóriába esik. A 

Vásárosnamény - Dombrád közötti szakasz I.-II. osztályú, ami 
annak a következménye, hogy a Szamos, Kraszna II.-III. osz
tályú vize a beömlésnél szennyezi a Tiszát. Legerősebb a 

szennyezettsége a Belfő csatornának, Lónyay csatornának és a 

Nyíregyháza szennyvizét is szállitó VIII. sz. főcsatornának. 

Ennek oka nem pusztán a nagymennyiségű szennyezőanyag, hanem 

az emlitett vízfolyások által szállított kis vizmennyiség, az 

öntisztulás hiánya.
A nagyobb települések, városok vizszennyező hatásán túl igen 

komoly az élővizekre gyakorolt hatása az agrokemizációnak is. 

Az alkalmazott műtrágyák, növényvédőszerek és gyomirtó szerek 

a talaj-szennyezése által szennyezik a talajba szivárgó vize
ket és az élővizeket egyaránt. A vizbe jutó műtrágyák a szer
ves anyagok felfokozásával rontják a vizek minőségét. A prob
lémák okozói a szennyvizek is. A nem kielégítő tisztitó kapa
citás esetenként az öntözés felé orientálja a szennyvizek 

felhasználását. Ez persze az ipari szennyvizeknél nem mindég 

oldható meg.
Az emberi környezet védelme azonban az időleges és sokszor 

igy is káros megoldások helyett sürgeti a végleges és jó meg
oldásokat még akkor is, ha azok költségkihatása magas.
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Felszini vizeink minősége 1978. /Szerk. Farkas K./41. ábra

Összefoglalás

A tanulmány a Felsőtiszavidék vízgazdálkodásának azon kérdé

seivel kivánt foglalkozni, mely kérdések a területi vízgaz

dálkodás szempontjából a legmeghatározóbbak.

Egyik lényegi probléma, a terület geológiai szerkezete, fej

lődése. Hidrogeológiai szempontból a táj fejlődése szempont-

a pannóniai üledé- ?{jából különösen a pliocé: 

kék képződésével. Itt is a tárolt vizmennyiség alapján a fel

időszak értékes,~r

Д <4

sőpannon réteg a figyelemre méltó. Ivóvízellátáshoz a pleisz

tocén üledéksor rejteget jelentős vízkészletet.

Bár a feldolgozott terület nem nagy, mégis a felszin dombor

zati viszonyai, a talaj alapján több kisebb tájegységre oszt-
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ható. Ezek a tájegységek eltérnek hidrogeológiai adottsága
ikban, talajban, lefolyási viszonyokban stb.
A csapadék és a párolgási viszonyok alapján a vegatációs idő
ben a területen a vizmérleg negativ. Ezért is jó tudni, hogy 

a mélyben jelentős viztartalékok vannak, amelyek szükség ese
tén az ember rendelkezésére állnak. A rétegvizekben való gaz
dagság azonban nem jelenti a hévizekben való gazdagságot. Az 

alacsony geotermikus értékek mellett is csak viszonylag ala
csony /35-60 C°/ hőmérsékletű hévizek tárhatók fel. Rétegvi
zeinkre a fokozódó igények kielégítése miatt egyre nagyobb 

szükség lesz.
Nagy a jelentősége a talajvíznek, amelynek korábbi funkció
jától eltérően - ivóviz szolgáltatás - a mezőgazdasági növény- 

termesztésben van pozitiv, esetenként negativ szerepe.
A táj életét és fejlődését meghatározó tényezők a vízfolyá
sok. A Felső-Tisza vízgyűjtőjének csak kis részét képezi ez 

a terület. Olyan természetes vízfolyás, amely a megye terü
letén eredne, nincs. A vízfolyások az országhatáron kivülről 
jönnek, szállított vizmennyiségük jelentős, különösen a hasz

nosítás szempontjából.
Vízfolyásaink esetenként a megye lakói gondjainak is forrá
sai. Az árvizek megfelelő gyakorisággal teszik próbára a vé
delmi rendszert, aminek fejlesztése tulajdonképpen 1946-ban 

indult meg.
A talaj és domborzati viszonyok következménye, hogy az esős 

időszakban jelentős - különösen a kötöttebb talajú öblöze- 

tekben - a belviz. A kiépített csatorna és szivattyú rend
szer kártételük mérséklését szolgálja.
Az állóvizek felszine kicsi. Egy részük a morotvákban helyez- - 
kedik el, másik részük a széleróziós mélyedésekben. Ezek szá-
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ma a szél feltöltő hatása miatt egyre csökken.
A terület jelentős részén a talaj vizgazdálkodása rossz.Ezért 

is szükséges az öntözés fejlesztése, amit csak a folyóvizekre 

épiteni nem lehet. A rétegvizekből való öntözés vizsgálata 

nem uj kérdés, kivitelezhetősége azonban még kutatás és gaz
daságosság kérdése.
Intenzívvé vált a terület csőhálózatból történő ivóviz ellá
tása. Az agrokemizáció és az egyéb környezeti ártalmak tulaj
donképpen 1970-től adtak lendületet a vízellátás kiépítésé
nek. Az eltelt időszak a lakosság közel felét juttatta egész

séges ivóvízhez.
Nehezebben indul fejlődésnek a csatornázás. A környezetvéde
lem szempontjai miatt is a terület vízgazdálkodásának fontos 

kérdése ez, hisz a keletkezett szennyvíz komoly környezetká
rosító tényező. Mélységi vizekben gazdag ez a terület, gazda
gok a vízkészletei is. Gazdálkodni azonban mégis kell vele, 

fokozni kell védelmét, hogy a holnap igényeit mennyiségben 

és minőségben egyaránt kielégíthessük.
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