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Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna: A Maros magyar vízgyűjtőjének vízgazdálkodási kérdései –
felszíni vizek

Dolgozat az MHT 2016. évi Országos Vándorgyűlésre

A víz, mint a térségben élők alapvető természeti erőforrása, jelentősen befolyásolja egy-egy térség
gazdaságát, „gazdagságát”, a terület népesség-megtartó képességét. A vízgazdálkodási kérdések
általában általános társadalmi problémaként (pl. homokhát vízhiánya), vagy az általános társadalmi
problémák következményeiként (pl. a mezőgazdasági termelőszövetkezetek felbomlását követő
nagytáblás rendszerek szétesését követőn a meliorált területek nagymértékű tönkremenetele) is
felmerülnek. Így pl. a ’90-es években lezajlott rendszerváltás nem csak a társadalomban hagyott
nyomokat, de a vízgazdálkodásban is alapvető változásokat hozott, többek között az
államigazgatási-jogi környezet megváltozását, a gazdaságban lezajlott - és ezzel együtt pl. a
területhasználatok jelentős megváltozásával járó folyamatokat is.

A Maros-völgy magyarországi szakaszának vízzel kapcsolatos kérdésköreit (így az árvíz, belvíz,
vízkészlet-gazdálkodás, hajózás, öntözés, stb.) komplexen vizsgáltuk meg Igazgatóságunknál 2016
tavaszán, ahol a szakágazatok témánként dolgozták ki a vizsgálati területre vonatkozó
tanulmányaikat.

Jelen dolgozat a felszíni vizek témakörével foglalkozik, szűkebben a vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezés során azonosított problémák bemutatásával, a víztestek állapotának elemzésével és a
felszíni vízkészlettel kapcsolatos vízkészlet-gazdálkodási sajátosságok bemutatásával, amely témák
összefüggenek, de kicsit más-más szempontból történő elemzést jelentenek.

Vizsgálati terület: Maros folyó magyarországi vízgyűjtője

A Maros folyó a Tisza legnagyobb mellékfolyója. Teljes hossza 749 km, amelyből 28,9 km teljes
keresztmetszetében magyar területen fekszik, 20,7 km magyar – román határszakasz, 699,4 km
pedig Romániához tartozik.

Vízgyűjtő területe, amely Közép – Európa természetföldrajzi egységéhez tartozik 30,137 km2.

A folyó teljes vízgyűjtőjének mindössze 6%-a esik magyarországi szakaszra, ezért annak vízjárását
és vízkészletének változását alapvetően a külföldi területek hidrológiai viszonyai határozzák meg

A vízgyűjtő határa északon a Sámson – Apátfalvi főcsatornától indul és délen a Temes, a Bega,
majd az Aranka vízgyűjtő határáig terjed.



MHT dolgozat_2016_Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna

2

1. A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés kapcsán azonosított problémák

(Forrás: Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve)

A vizsgálati terület 2 db alegység érinti:
 2-19 számú Kurca alegység részben érintett a 11.06. belvízvédelmi szakasz területével, az

alegység D-i területe 48,67 %-ban érintett
 2-21 számú Maros alegység 100 %-ban érintett, lefedi a 11.03 és 11.07. belvízvédelmi

szakaszok területét.

1. ábra: A Maros magyarországi vízgyűjtője - vizsgálati terület (készítette: Masa-Csiszer Ildikó)

A 2-19 számú Kurca alegység (AEP229) Magyarország DK-i részén helyezkedik el. Területe
2163,09 km2, mely az ország területének mintegy 2,3 %-a. Nyugaton a Tisza vonala jelenti a
természetes határt, Északon a Veker-ér (AEQ102) vízgyűjtője, Keleten Mágocs-ér (AEP770) és a
Kórógy-ér (AEP 707), míg Délen a Maros (AEP783) határolja. A vizsgálati terület a Kurca
alegység Mindszent-Tompahát-Nagymágocs településektől D-re eső területét foglalja magában.

A 2-21 számú Maros tervezési alegység (AEP230) torontáli belvízrendszere Magyarország déli, a
Maros hordalékkúpjának területe az ország DK-i részén helyezkedik el. Területe 1831,85 km2, mely
az ország területének körülbelül 1,9 %-a. Az alegység a Tiszától Keletre, illetve a Marostól D-re
található. A tervezési alegység érdekes alakjából adódóan, a határai is kanyargósan alakulnak.
Nyugaton rövid szakaszon a Tisza jelenti a természetes határt, Délen, illetve Keleten az országhatár
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metszi el az egyébként morfológiailag egybefüggő területet. Északon a Tiszától kiindulva a Maros
folyó, majd Nyugaton és Északon a 2-19 Kurca tervezési alegység víztesteinek vízgyűjtője határolja
a területet. A Szerbiával és Romániával közös szakaszokon a víztesteket jelentős antropogén hatás
éri.

A két alegység tekintetében 25 db felszíni víztesttel foglalkozunk. A fő vízfolyás a Maros folyó. 21
db vízfolyás víztest és 4 db állóvíztest található a területen. A hidromorfológiai hatások miatt
jellemzően erősen módosított víztesteket (56%), és csak mintegy 8% nem módosított, természetes
(2 db állóvíz) víztestet találunk, a mesterséges víztestek (36 %) aránya is igen magas, mely a
jelentős antropogén hatás következménye.

Vizsgálati terület víztestek db %
Összes víztest: 25 100

Mesterséges víztest: 9 36
Erősen módosított: 14 56
Természetes: 2 8

Vízfolyás víztest 21 84
Állóvíz víztest 4 16

2-19 alegység víztestek száma: 11 44
2-21 alegység víztestek száma: 14 56

A Maros folyó kivételével, amely nagyon nagy vízgyűjtő mérettel rendelkezik, az alegység
területén lévő víztestek kis és közepes vízgyűjtő mérettel rendelkeznek, kis esésűek, hiszen jelentős
térszín különbségek nem jellemzőek, többnyire időszakos vízfolyások.  A vízállások és vízhozamok
csak a vízpótlással rendelkező víztestek esetén biztosítottak, az éghajlati adottságok a víztestek
vízviszonyait jelentősen befolyásolják. A kis esés és a vízgyűjtő méret következményeként a
vízfolyások hordalékszállítása csekély, finom szemű hordalékszállítás jellemző. Az intenzív
gazdálkodás miatt a diffúz tápanyagterhelés jelentős.

Az vizsgálati terület állóvizekben is szegény. A legjelentősebb állóvizek a Kakasszéki-tó, a
Nagyfai- holtág és a Kardoskúti Fehér-tó. A Kakasszéki-tó vízhiányos időszakban kiszárad.
Természetvédelmi szempontból minden vizes élőhelynek nagy jelentősége van, hiszen az egész
alegység területe az ember által uralt kultúrtáj.

1.1 Emberi tevékenységből eredő terhelések és hatások
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során a jelentős vízgazdálkodási problémákat pontszerű és diffúz
szennyezésekre, morfológiai terhelésekre/hatásokra, a vízkészletekkel kapcsolatos problémákra
(vízkivétel, vízbevezetés) és egyéb terhelésekre azonosítottuk be minden víztest esetében.

1.1. a) Vizek fiziko-kémiai elváltozását okozó terhelések (pontszerű és diffúz hatások)
A terhelések egy nagy csoportját képezik a települési, ipari és mezőgazdasági tevékenységből
származó, pontszerű és/vagy diffúz eredetű a felszíni és felszín alatti vizekbe jutó szennyezőanyag
bevezetések.
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A szennyvíztisztító telepek egyrészt a felszíni vizek szempontjából terhelésként jelentkeznek
(különösen igaz ez az időszakos vízfolyások esetében), másrészt a szennyvíztisztítás
megvalósulásával a sekély porózus víztestek állapotának javulása várható. A vizsgálati területen a
Kurca alegység területén 1 db, a Maros alegységen 12 db települési kommunális szennyvíztisztító
üzemel. Új közüzemi szennyvíztisztító telep 3 településen (Békéssámson, Csanádpalota,
Magyarbánhegyes) épült ki, további 7 településen (Kaszaper, Kunágota, Makó, Medgyesegyháza,
Orosháza, Székkutas, Tótkomlós) a meglévő tisztító telep bővítésére, korszerűsítésre került sor az
elmúlt időszakban. A vizsgált területen a 13 db települési kommunális szennyvíztisztítóból 4 db
(Hódmezővásárhely, Kaszaper, Mezőhegyes, Orosháza) kibocsátása bizonyult jelentősnek, 4 db
fontosnak (Battonya, Mezőkovácsháza, Tótkomlós, Medgyesegyháza, Kunágota).

A vizsgálati területen 27 db beazonosított ipari jellegű bebocsátó van, melyből 24 termálvíz/fürdő
bebocsátás, ezek közül jelentős terhelést jelent 21 db bevezetés, melyek időszakos víztesteket
érintenek.

A felszíni vizek terheléséhez összes só esetében nagymértékben hozzájárulnak a termálvíz (fürdő és
mezőgazdasági fűtési célú vízhasználatok) bevezetések (59 %-ban), illetve a kommunális és
kommunális jellegű szennyvizek részesedése továbbra is jelentős (40 %). A fűtési célú
termálvízkivételek visszasajtolás hiányában a felszíni vizeket terhelik, a hő és só szennyezés az
időszakos vízfolyások esetében minden esetben jelentős terhelést jelent, amely vízpótlási lehetőség
hiányában vízminőségi problémákat okoz. A vizsgálati területen a 24 db víztest közül 10 db
időszakos vízfolyást ér jelentős hő és sóhatás a termálvíz bevezetésekből.

A felszín alatti vizek és esetenként a felszíni vizek szempontjából jelentős pontszerű szennyező
források lehetnek az intenzív tartású, nagy létszámú állattartó telepek amennyiben a trágyakezelés,
tárolás nem felel meg a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásainak.

A települési diffúz terhelés a csatornára nem rákötött lakosok számától függ,  a mezőgazdasági
diffúz terhelésnek köszönhetően a felszín alatti vizeket általában a nitrogén terhelés érheti el. A
felszíni víztesteket érő összes nitrogén terhelésnek átlagosan mintegy 62-66 %-a diffúz eredetű. A
diffúz foszforterhelés esetében domináns szerepe van a talajveszteség útján közvetített terhelésnek,
a teljes foszfor terhelésnek mintegy 76-78 %-a .

Veszélyes anyag szennyezés
Kurca alegységen a felszíni vizek kémiai monitoring mérései alapján az alegységben releváns
veszélyes anyagot nem azonosítottak, a Maros alegységen 1 releváns veszélyes anyagot
azonosítottak (higany és vegyületei). A veszélyes üzemek rendkívüli, balesetszerű szennyezése a
vizsgált területen nem releváns szennyezés.

Sajátos, de feltételezett nagy számuk miatt, jelentős veszélyforrást képviselnek a felhagyott, vagy
meghibásodott, esetleg már eredendően rosszul kivitelezett kutak, amelyek felgyorsíthatják a felszín
közeli talajvízben megjelent szennyeződéseknek a nagyobb mélységekbe való lekerülését.

A veszélyes anyagok egyik legnagyobb csoportját a növényvédő szerek jelentik. A felszín alatti
vizek szennyezettségében (sekély víztestek) is jelentős szerepet játszanak a növényvédő
szermaradványok.
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A diffúz szennyezőforrások között említhetjük a bányászati tevékenységet, mivel ez az egyetlen
olyan pontszerű (elsősorban felszín alatti vizeket) potenciálisan veszélyeztető tevékenység, amely
nagy területeket érinthet, különösen problémás, ha egyébként védett, vagy termálvizeket érintő a
tevékenység.

1.1.b Morfológiai beavatkozások – Maros alegység
A felszíni vizek ökológiai állapotát jelentősen befolyásolja a morfológiai állapot, azaz hogy a
víztérben megvan-e az élőlények számára a mozgás (vándorlás) lehetősége, a mederforma és a
sebességviszonyok változatossága biztosítja-e a kívánatos diverzitást, illetve a vízhozam és ehhez
kapcsolódóan a vízszintingadozás lehetővé teszi-e a különböző szinten elhelyezkedő növényzónák
megfelelő vízellátását.

A belvízelvezető rendszerek kiépítése az XIX. század második felében megkezdődött. A
tájátalakítás mértéke igazodott az megfogalmazott igényekhez. A felszíni vízelvezető hálózat
kialakítása igazodott a táj jellegzetességei közé tartozó semlyékekhez, alapvetően azok
összekötésével jöttek létre. A vízelvezető hálózat jelentős mértékben a korábbi folyómedrek
nyomvonalán alakult ki. A térség jó termőhelyi adottságai következtében a XX. század második
felében a vízelvezető hálózatok kiépítése jelentős mértékben felgyorsult, így a korábbi hálózat
sűrűsége jelentős mértékben megnőtt. A felszíni vizek megőrzése helyett a termőterületekről az
összegyülekezett vizek mielőbbi elvezetése kapott kiemelt prioritást. Az intenzív elvezetési
kényszer következtében, amely párosult a jelentős hosszúságú vízhiányos időszakkal a terület vizes
élőhelyei, a felszíni szikes tavak területe jelentős mértékben degradálódtak.

A terület vízhálózatának további sajátossága, hogy a mezőgazdasági vízigényeket a csatornák
reverzibilis működtetésével valósítják meg. A belvízrendszerek fejlesztésének alapja a
mezőgazdaság által támasztott igény volt. Sorra épültek az üzemi vízrendezések. Egyre nagyobb
szerepet kapott a komplex vízrendezés, illetve a melioráció megvalósítása.

A területen lévő erősen módosított és mesterséges vízfolyások esetében a belvíz elvezetési,
vízkormányzási, öntözési igény kielégítése érdekében keresztirányú műtárgyak kerültek beépítésre,
amelyek a hosszirányú átjárhatóságot korlátozzák. A természetvédelmi szempontból fontos,
vízvisszatartási funkció megvalósításához szintén szükséges ezen keresztirányú műtárgyak
használata.

A települések biztonsága és a mezőgazdasági termelés számára való térnyerés érdekében az elmúlt
150 évben végzett árvízvédelmi célú műszaki beavatkozásokkal a töltések elvágták a folyótól az
árterületek jelentős részét, és a mentett oldalon az élő vízfolyástól elszakított mellékágak, holtágak
keletkeztek.

Az államhatár (szerb és román viszonylatban) vonalvezetése miatt számos határt metsző vízfolyás
lefolyási viszonya megváltozott, így a torontáli térség felszíni vízelvezető hálózatok vízelvezetési
iránya ellentétes a terep természetes esésviszonyaival.

A vizsgálati terület egészét jelentősen befolyásoló lefolyási, utánpótlódási, megcsapolási
viszonyokat módosító beavatkozások hajtóereje egyértelműen a mezőgazdaság, valamint a
településfejlesztés. A terület lakosságának megnövekedett mezőgazdasági terület iránti igénye
következtében kialakított belvízelvezető rendszer ma már nem elégít ki minden igényt.
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A síkvidéki vízelvezetés (belvízmentesítés) miatt kevés víz marad a területen, vizes élőhelyek és
vízigényes vegetáció visszaszorult, tehát a gazdasági jellegű vízkárok megelőzése vagy csökkentése
érdekében végzett műszaki beavatkozások, tevékenységek korlátozzák a mély fekvésű területeken a
vizes élőhelyek életfeltételeit pl. a Hódmezővásárhely környéki, a Csanád-háti és a Cserebökényi
puszták esetében.

A belvizek által okozott gazdasági károk jelentős vízgazdálkodási problémának tekintendők, a
károk megelőzése és csökkentése fontos feladat.

1.1. c) Vízjárást módosító beavatkozások, vízkivételek
Hazánkban a felszíni vizek jó ökológiai és a felszín alatti vizek jó mennyiségi állapota
szempontjából a vízkivételek döntő jelentőségűek. A vízkivételek, vízbevezetések és más
vízgyűjtőre, vízfolyásba történő átvezetések megváltoztathatják a felszíni víztestek természetes
vízjárását, lefolyási viszonyait, olyan mértékben, hogy az már akadályozhatja az ökoszisztéma
működését és a jó ökológiai állapot elérését. Az állóvizek esetén a legerőteljesebb emberi hatás a
vízszintszabályozás, azaz a bevezetések és a leeresztések szabályozása.

A Maros folyó mentén jellemző probléma, hogy a morfológiai módosítások, vagy meder elfajulás
eredményeként kimélyült mederben a kis és középvízi szintek is alacsonyabban helyezkednek el,
aminek következtében lesüllyedt a felszíni vízzel szoros kapcsolatban álló felszín alatti víz szintje
is. Súlyosbítja a helyzetet, hogy eközben a hullámtér feltöltődik, így a víztől függő ökoszisztémák
egyre távolabb kerülnek mind a felszíni, mind a felszín alatti víztől, ennek hatására ezek az
élőhelyek degradálódhatnak.

A vizsgálati területre jellemző, hogy térben és időben igen egyenlőtlen a felszíni lefolyás, a
vízkészlet megoszlása: a 25 db felszíni víztest közül 20 felszíni vízfolyás víztestben az augusztusi
80%-os tartósságú kisvíz mennyisége nulla, ezek a medrek természetes körülmények között akár
több hónapon keresztül sem szállítanak vizet. Ez az oka annak, hogy az Alföld területén a
vízátvezetésekre, vízpótlásokra fontos szerep hárul az öntözési és halgazdasági, ökológiai
vízigények kielégítésében, mert a felszín alatti vízkészletek hasznosításának is vízkészlet-
gazdálkodási korlátai vannak. A vízfolyásokból, tavakból történő felszíni vízkivételek közül
általában a kisvízi időszakban jelentkező öntözés, és a halastavak frissvíz igénye lehet kritikus.

A vízpótlásra használt vízfolyások esetén a lefolyási viszonyok megváltoztak; a kis- és középvízi
állapotok jelentősen eltérhetnek a vízfolyásra eredetileg jellemző értékektől. Hasonlóan jelentős a
változás az időszakos, illetve kis nyári vízhozamokkal rendelkező vizekbe történő nagyobb
szennyvízbevezetések/használ vízbevezetések hatására, bár ezeknél a vízfolyásoknál általában a
minőségi problémák lényegesen meghaladják a hidrológiai jellegű beavatkozásokat.

A vizsgálati terület 24 db felszíni víztestje közül 11 db időszakos vízfolyást ér folyamatos
szennyvízbevezetés, ezek közül 4 db víztesten jelentős tápanyag terhelést jelentenek a bevezetések:
Hódtó-Kis-tiszai-csatorna, Élővíz-csatorna, Sámson–Apátfalvi-Száraz-ér  és a Tótkomlós-ér
esetében. További 4 db víztesten a természetes lefolyás 50-100 %-át teszik ki a
szennyvízbevezetések, így fontos terhelést jelentenek a szennyvízbevezetések (Királyhegyesi-
Száraz-ér, Kutaséri-csatorna,  a Tótkomlós-éri-csatorna és a Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér esetében).
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Az élővilág fennmaradásához kisvízi körülmények között szükséges lefolyásértékként a vgt-ben az
ökológiai kisvíznek nevezett és a természetes vízjárási körülmények esetén kialakuló minimális
mederbeli vízhozamot tekintjük. Fontos, egyedi terhelést 13 db víztesten azonosítottunk be, amely
víztestek esetében a vízkivétel meghaladta a hasznosítható készlet mennyiségét, szinte minden
esetben csak folyami vízkészletre alapuló vízpótlással biztosítható vízkészlet.

Felszínalatti víztestek vízkivételek – nem ezen dolgozat témája

1.2 Éghajlatváltozás
Az előrejelzések alapján a szélsőséges hidrológiai helyzetek erősödése várható, így a víztöbbletek
és vízhiányos időszakok gyakorisága nő. A vízgazdálkodási problémáknál kifejtett problémák
nagyságrendjének növekedése várható.

2. Vízminőségi jellemzők - a felszíni vizek állapota (Forrás: Magyarország felülvizsgált, 2015. évi
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve)

A vizek ökológiai állapotát a VGT alapján több állapotjellemző minősítéséből adjuk össze: a
biológiai állapotot, a hidromorfológiai állapotot, a fizika-kémiai állapotot és egyéb specifikus (pl.
nehézfémek) jelenlétét. Az ökológiai és a kémiai minősítések alapján alakul ki a víztestek integrált
állapotának meghatározása.

 A Maros folyó és a Nagyfai Holt-Tisza kivételével jellemzően időszakos vízfolyásokról
beszélünk, a biológiai minősítés kapcsán értékelhető eredmény nem minden esetben áll
rendelkezésre, a 20 db időszakos víztest közül 7 db kapcsán „Nem alkalmazható minősítés”.

A víztestek biológiai minősítése:
FP (db) FB (db) MF (db) MZ (db) Hal (db) Biológiai minősítés (db)

Kiváló 0 0 0 0 0 0
Jó 3 1 3 7 2 0

Mérsékelt 5 5 0 6 0 5
Gyenge 5 4 0 1 3 4
Rossz 2 5 2 0 1 8
nam 9 9 17 10 15 7

adathiány 0 0 2 0 0 0
összesen 24 24 24 24 21 24

 Mivel az ökológiai állapot javulása csak a fizika-kémia állapot változását követően várható,
ezért részletesen a vizek kémiai-fizikai állapotával foglalkozunk.

A víztestek fizikai-kémiai állapota:

Szervesanyag/oxigénháztartás/ Tápanyag Só Savasság FIZKÉM összesítés
K 3 1 1 9 1
J 3 6 5 4 3
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< J 18 17 18 11 20
Összesen 24 24 24 24 24

Az oxigénháztartás összesen 6 víztest esetében (25%) kiváló-jó minősítésű: a Maros folyó (két
víztest), a Királyhegyesi-Száraz-ér, Szárazér-Porgányi-főcsatorna, Cigányka-ér és a Kakasszéki-tó
esetében.  6 esetben mérsékelt, 2 esetben gyenge oxigénháztartási állapotot mértek (ez szervesanyag
jelenlétére utal). 10 esetben (41%) adathiány miatt nem végezhető el a minősítés.

A tápanyag-tartalom alapján 7 db víztest kiváló-jó állapotú (29%): a Maros folyó (két víztest), a
Királyhegyesi-Száraz-ér, a Mátyáshalmi-csatorna, a Deszk-Fehértói-csatorna, a Nagyfai-Holt-Tisza
és a Kakasszéki-tó. 5 db víztest mérsékelt, ill. 2 db rossz állapotú. 10 esetben (41 %) adathiány
miatt nem végezhető el a minősítés.

A só-tartalom alapján 6 db víztest kiváló-jó állapotú: a Maros folyó (két víztest), Kopáncs-kistiszai
csatorna, Cigányka-ér, Kardoskúti- Fehér-tó, Kakasszéki-tó. 4 mérsékelt és 5 db gyenge víztest van.
9 esetben (37%) adathiány miatt nem végezhető el a minősítés.

Savasság szempontjából kedvező a helyzet, 13 db víztest kiváló-jó állapotú, ezek közül is döntően
(9 db) kiváló állapotú, és csak 1 db mérsékelt állapotú (Élővíz) víztest van. 10 esetben (41 %)
adathiány miatt nem végezhető el a minősítés.

Összesített fizikai-kémiai állapot alapján a vizsgálati területen a víztestek minősítése:
- kiváló állapotú víztest 1 db van (4,2%): a Kardoskúti Fehér-tó,
- jó állapotban 3 db víztest van (16,7 %): a Maros folyó (két víztest) és a Kakasszéki-tó,

- mérsékelt állapotú csatorna, ill. állóvíz 4 db (16,7%): Mátyáshalmi, Száraz-ér, Cigányka-ér,
Nagyfai-Holt-Tisza,

- gyenge állapotú víztest 5 db (20,8%): a Kenyere-ér, a Deszk-Fehértói-főcsatorna, a
Királyhegyesi-Száraz-ér, a Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér és az Élővíz-csatorna,

- adathiány miatt nem értékelhető a víztest 9 esetben (37,5%): a Gyúlói-csatorna, a Hajdú-ér-
Ottlakai-csatorna, a Nagyfa-Hódtói-összekötő-csatorna, a Kiszombor-Csipkési-főcsatorna, a
Kocsohát-Porgány-ér, az Ószentiváni-csatorna, a Szőreg-Deszk- Kübekházi-főcsatorna, a
Kutaséri-csatorna, a Tótkomlós-éri-csatorna esetében.

A vizsgálatok eredményei alapján kitűnik, hogy az időszakos víztestek között a fizikai-kémiai
állapotokat jellemző egy-egy mutató szerint jó minősítésű víztest (egy-két kivétellel)- csak a
vízpótlásban résztvevő, kettős-működési csatornáknál fordul elő: így pl. a Királyhegyesi-Száraz-ér,
Kopáncs-kistiszai csatorna, Cigányka-ér. Ebből adódóan a víztestek állapota eredményesen
vízpótlással javítható.

 VKI VIII. mellékletének szennyezőanyagai (specifikus szennyezőanyagok) eredményei
alapján 3 db víztest van jó állapotban: Maros kelet, Királyhegyesi-Száraz-ér és a Sámson-
Apátfalvi-Száraz-ér, 1 db víztest, a Maros-torkolat nincsen jó állapotban. 20 esetben (83%)
adathiány miatt nem minősíthetőek a víztestek.

 A 24 víztestből összesen 17-re (70 %) készült ökológiai állapotértékelés. A vízfolyások
ökológiai állapotát (erősen módosított és mesterséges víztestek esetén potenciálját) és az egyes
minőségi elemek szerinti minősítések eredményeit az alábbi táblázat mutatja be.
Víztestek ökológiai állapotának eredményei minőségi elemenként és összesítve:
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Biológiai Hidromorfológiai
Fizikai-
kémiai

Specifikus
szennyezők

Ökológiai
minősítés

Állapot/potenciál
/osztály

db % db % db % db % db %
Kiváló 0 0 1 4,2 1,0 4,2 0 0,0 0 0
Jó 0 0 4 16,7 3,0 12,5 3 12,5 0 0
Mérsékelt 5 20,8 18 75,0 4,0 16,7 0 0 5 20,8
Gyenge 4 16,7 1 4,2 5,0 20,8 0 0 4 16,7
Rossz 8 33,3 0 0,0 2,0 8,3 0 0 8 33,3
Nincs adat 0 0 0 0,0 9,0 37,5 20 83,3 0 0
Nem alkalmazható
minősítés 7 29,2 0 0,0 0 0 0 0 7 29,2

Megjegyzés: Az ökológiai minősítés az egyes minőségi elemekre vonatkozó arányokból nem számítható ki. Az ökológiai minősítés a
specifikus szennyezőkre vonatkozó adatok hiánya esetén is elvégezték.

A fenti állapotokat összegzően a vizsgálat területen a víztesteket az alábbi ökológiai állapot jellemzi:
ÖKOLÓGIA

minősítés
biológiai állapot + fizikai-kémiai állapot + VKI VIII. mellékletének
szennyezőanyagai (specifikus szennyezőanyagok) állapot alapján

Kiváló 0
Jó 0

Mérsékelt 5
Maros torkolat és Maros kelet, Szőreg-Deszk-Kübekházi-főcsatorna,
Kutaséri-csatorna, Kardoskúti-Fehér-tó

Gyenge 4
Hódtó-Kis-tiszai-csatorna, Kopáncs-Kis-tiszai-csatorna, Cigányka-ér,
Királyhegyesi-Száraz-ér

Rossz 8

Kenyere-ér, Mátyáshalmi-csatorna, Szárazér-Porgányi-főcsatorna, Deszk-
Fehértói-főcsatorna, Élővíz-csatorna (Maros), Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér,
Kakasszéki-tó, Nagyfai-Holt-Tisza

nam 7

Gyúlói-csatorna, Hajdú-ér-Ottlakai-csatorna, Nagyfa-Hódtói-összekötő-
csatorna, Kiszombor-Csipkési-főcsatorna, Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna,
Ószentiváni-csatorna, Tótkomlós-éri-csatorna

adathiány 0
Összesen 24

 A vízfolyás víztestek kémiai állapota alapján rossz állapotot számos vegyületnek, illetve
elemnek az EU által megszabott határértéknél (EQS) magasabb koncentrációja okozza: higany és
vegyületei, kadmium és vegyületei:

- jó állapotú 5 db víztest (20,3 %): Maros torkolat, Királyhegyesi-Száraz-ér, Nagyfai-Holt-
Tisza, Kardoskúti- Fehér-tó, Kakasszéki-tó esetében,

- nem jó állapotú 2 db víztest a higany és vegyületei miatt: Maros kelet és a Sámson-
Apátfalvi-Száraz-ér csatornákban.

- és 70,8 %-ban voltak olyan víztestek, amelyekről az értékelt időszakban (2008-2012 között)
nem volt megfelelő adatgyűjtés.

 Összesítésként a víztesteket az alábbi integrált állapot jellemzi (gyakorlatilag megegyezik az
ökológiai állapot szerinti besorolással):
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INTEGRÁLT
minősítés

ökológiai állapot + kémiai alapján

Kiváló 0
Jó 0

Mérsékelt 5
Maros torkolat és Maros kelet, Szőreg-Deszk-Kübekházi-főcsatorna, Kutaséri-
csatorna, Kardoskúti-Fehér-tó

Gyenge 4
Hódtó-Kis-tiszai-csatorna, Kopáncs-Kis-tiszai-csatorna, Cigányka-ér,
Királyhegyesi-Száraz-ér

Rossz 8

Kenyere-ér, Mátyáshalmi-csatorna, Szárazér-Porgányi-főcsatorna, Deszk-
Fehértói-főcsatorna, Élővíz-csatorna (Maros), Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér,
Kakasszéki-tó, Nagyfai-Holt-Tisza

nam 7

Gyúlói-csatorna, Hajdú-ér-Ottlakai-csatorna, Nagyfa-Hódtói-összekötő-csatorna,
Kiszombor-Csipkési-főcsatorna, Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna, Ószentiváni-
csatorna, Tótkomlós-éri-csatorna

adathiány 0
Összesen 24

A fentiek alapján megállapítható, hogy a vízpótlásban résztvevő csatornák (pl. Kopáncs-Kis-tiszai-
csatorna, Cigányka-ér, Királyhegyesi-Száraz-ér ) jobb állapotúak (de nem „jó” állapotúak), mint a
időszakos vízjárású, vízpótlásban nem érintett csatornák.
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3. Vízkészlet-gazdálkodási problémák
A vízkészletgazdálkodási-problémák tulajdonképpen a vízgyűjtő-gazdálkodási problémáknál
általánosságban már megjelentek, ebben a fejezetben egy kicsit részletesebben foglalkozunk a
kérdéssel.

A vizsgálati terület jellemzője a szélsőséges vízgazdálkodási helyzetek előfordulása. Télvégi-
tavaszi időszakban jellemzően a vízbőség, a nyári időszakban a vízhiány, súlyosabb helyzetben
aszály jellemzi. Gyakori jelenség a belvízi helyzetet követő vízhiány is, amikor egyes területeken
még a víztöbblettel küzdenek a gazdálkodók, a magasabb térszínű területeken már az öntözővíz
szolgáltatást igénylik. A vízkészletek rendelkezésre állása térben és időben nem biztosított. A
belvízzel, az aszállyal és az öntözéssel más dolgozatok részletesen foglalkoznak.

A Maros folyó kivételével, amely nagyon nagy vízgyűjtő mérettel rendelkezik, az vizsgálati
területen lévő víztestek jellemzően időszakos vízfolyások.  Állandó vízborítottságú 3 db állóvíztest,
a Maros folyó állandó vízszállítású, a többi 20 db víztest csak időszakosan rendelkezik
vízkészlettel; vízhiányos időszakban csak a vízpótlással rendelkező víztestek esetén van
rendelkezésre álló vízkészlet. A vizsgálati terület állóvizekben is szegény. A legjelentősebb
állóvizek a Kakasszéki-tó, a Nagyfai-holtág és a Kardoskúti Fehér-tó. A Kakasszéki-tó és a
Kardoskúti Fehér-tó vízhiányos időszakban kiszárad.

Vízkészlet db %

Időszakos víztest 20 80
Állandó vízborítottságú víztest 3 12
Állandó vízszállítású (Maros) 2 8

A terület morfológiai és kultúrtörténeti adottságai miatt a belvízelvezető rendszerek kiépítése a
XIX. század második felében kezdődött meg. A felszíni vizek megőrzése helyett a termőterületekről
az összegyülekezett vizek mielőbbi elvezetése kapott kiemelt prioritást. Az intenzív elvezetési
kényszer következtében, amely párosult a jelentős hosszúságú vízhiányos időszakkal a terület vizes
élőhelyei, a felszíni szikes tavak területe jelentős mértékben degradálódtak.

A települések fejlődésével, főként a belterületi burkolt felületek nagyarányú növekedésével, a
csapadékvízelvezető-rendszerek fejlődésével előtérbe került a külterületi és belterületi
vízrendszerek közötti összhang megteremtésének igénye, amely a területi tározók (záportározók)
alkalmazását, valamint a belterületi vízgazdálkodás új kihívásait (lokális záportározók, zöld
infrastruktúra, beszivárogtatás növelése, szürke vizek újra hasznosítása, stb.) helyezi előtérbe.

A terület vízgazdálkodási helyzetét alapvetően befolyásolja a Romániával és Szerbiával közös
vízgyűjtőkön az országhatárok rendezését követő víz elvezetési irányok és vízgazdálkodási
viszonyok megváltoztatása.

A csapadék időben és térben egyenlőtlen eloszlása miatt Magyarországon 100 évből 28 év
várhatóan aszályos. Az aszály a vizsgálati területet is sújtja, mivel ezen a területen a párolgás
gyakran meghaladja a csapadék mennyiségét (éghajlati vízhiány). Az alegység területén éghajlati
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víztöbblet nem jellemző, az éghajlati vízhiány 250 mm/év feletti, a déli területeken a 350 mm/év
vízhiány értéket is meghaladja Ezt az időszakosan ismétlődő természeti jelenséget – amely az
érintett területen az élővilág, a mezőgazdaság, és ezeken keresztül a társadalom számára is
nagymértékű és tartós vízhiányt jelent – az éghajlat változása várhatóan súlyosbítja. A XIX. század
közepét követő beavatkozások, az árterek és vízjárta területek visszaszorítása, a tájhasználat
megváltozása következtében az aszály mértéke területében és időtartamában is növekedett.

A XX. század utolsó évtizedének aszályos időszakában fellépő vízhiány ellensúlyozására a
felszínalatti készletek kitermelése jelentősen nőtt, ami a talajvízszintek csökkenését eredményezte.
Az ezzel párhuzamosan beindult medertározás a vízfolyás nyomvonala mentén hosszirányban a
teljes duzzasztási szakaszon talajvízszint emelkedést eredményez, ám keresztirányú hatása nem éri
el az 50 métert. A területi tározás hatása a nagyobb felület eredményeként jelentősebb, de a
tározótól mért 50-100 méteres körzeten túl nem érezteti hatását. A terület területe gyér lefolyású, a
vegetációs időszakban vízhiányos terület, így a mezőgazdasági termelés szempontjából kiemelkedő
jelentőséggel bír a folyami vízkészletekre alapozott vízpótlás. A vízpótlás a vízrendszerek egy
részében elleneséssel és közbenső átemelők segítségével juttathatóak el a felhasználás helyére.

A VGT2 megállapítása alapján a vízhiányos állapot, ill. a morfológiai hatások miatt a víztől függő
Natura 2000 területek is (FAVÖKO) jelentősen károsodtak a területen, amellyel szintén egy külön
fejezet foglalkozik.

A Maros vízjárását és vízkészletét alapvetően a Romániában lévő vízgyűjtőrész hidrológiai
viszonyai határozzák meg, de azokat az éghajlati és domborzati viszonyok mellett számos egyéb
tényező is befolyásolja. A legutóbbi évtizedekben sok tározó épült és épül Romániában a Maroson
és mellékvízfolyásain, melyek jelentősen befolyásolják a folyó vízjárását. A több mint 30 tározó
összetett hatását az árhullámok levonulására és az összegyülekezés folyamatára csak kevéssé
ismerjük. A magyar szakaszon a rendelkezésre álló vízkészlet kisvízi időszakban gyakorlatilag a
romániai tározó leeresztésektől függ, a magyar félnek nincs ráhatása az átadott vízhozamokra. A
Maros folyón kialakult kisvízi helyzet miatt Maros folyó Makói szelvényében mért vízhozamra
tekintettel I. fokú fokozat elrendelése vált szükségessé 2012. szeptember 6-án, mely készültségi
fokozat 2012. október 1-ig volt érvényben. Ezen időszakban vízkorlátozást nem kellett bevezetni, a
szeptemberi öntözési vízigény csak töredéke volt a nyári vízigényeknek, mely biztosítható volt ezen
időszakban is. A fő problémát a kialakult kis vízszint jelentette, amely a folyóra telepített vízkivételi
művek „műszakilag elérhető” legkisebb vízszintje.

Szakértői becslések alapján a vízgazdálkodás területén fel kell készülni az egyre nagyobb
gyakorisággal és váltakozó jelleggel előforduló vízbőségre, illetve vízhiányra. A szélsőséges
hidrológiai jelenségek növelik az árvízi és belvízi kockázatot, de egyúttal a vízhiányos időszakok
tartóssága és kiterjedése is nőni fog. Magyarországon az aszályos és belvizes évek gyakorisága,
nagysága és kárkövetkezménye eltérő.

Az éghajlatváltozással összefüggő biodiverzitás csökkenés várható területi megoszlását elsősorban
a meteorológiai vízmérleg változásának várható területi eltérései, az egyes élőhelyek
éghajlatváltozással szembeni érzékenysége, valamint az egyes térségek ilyen jellegű változásokhoz
való alkalmazkodási képességének mértéke határozza meg. A vízháztartásban bekövetkező
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változások – eltérő formában és mértékben – de lényegében az ország teljes területét érintik, vagyis
a víztől függő élőhelyek állapotára is általában hatnak.
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Az országhatárt metsző vízgyűjtőterületek vízgazdálkodási helyzete

11.07-es belvízvédelmi szakasz – HURO határ

A Maros-hordalékkúp természeti földrajzi egységét a magyar-román határvonal a két ország között
osztja fel. A természetes vízgyűjtőterület nagyobb része romániai területre esik, míg a magyar
oldalon inkább alvízi helyzetű ármentes síkság található, melyre a Maros egykori medrei Románia
felől hozták a felszíni vizeket. A természetes adottságokat a 20. század elejére – a mezőgazdasági
termelés-, illetve az emberi életkörülmények javítása érdekében – jelentős mértékben
megváltoztatták. A belvizek levezetésére kialakított (nagyrészt az egykori medrek mentén húzódó)
csatornák hálózata a terület vizeit szivattyúk segítségével koncentráltan a befogadókba (rendszerint
a Marosba) juttatja. Magyarország alvízi helyzetben van a csatornák és a Maros kapcsán is.

A belvízrendezés és a terület két ország közötti felosztása azonban egyben azt is eredményezi, hogy
száraz időszakban a Sámsoni-belvízrendszer területén nehezebben pótolható a vízkészlet, mivel a
magyarországi területeken a természetes medrek és csatornák mentén a Marosból csak többszöri
vízemeléssel, ellenesésű medrekben lehet csak a vizet eljuttatni a célterületekre.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a vízgyűjtő romániai oldalán a belvízelvezető rendszert az 1970-
80-as években „önellátóvá” alakították át, vagyis kizárólag romániai területen oldják meg az
összegyűlő vizek elvezetését. Ennek biztosítására épült meg a határral párhuzamosan futó csatorna
a Kutas-Maros, Collector csatorna. A vizek Maros felé történő elvezetését négy közbenső
szivattyútelep biztosítja. A csatorna a Pécskai szivattyútelep alatt torkollik az Arad-Pécska
csatornába, mely tovább fut a Marosba. A felfogó csatorna hatására a Románia felől a hordalékkúp
magyarországi területeire történő lefolyás gyakorlatilag megszűnt. Az országhatárok (HU-RO-SRB)
megváltozása miatt a korábban természetes lefolyással a területre érkező vízmennyiségnek csupán
töredékét kapja a terület.

Belvízi időszakban a határvízi egyezmények alapján Magyarország kötelezett az alább ismertetett
vízhozamok fogadására és tovább-vezetésére. A Száraz-ér-Arad országhatár belvízi öblözet,
valamint a Pécska Felfogó csatorna és az országhatár közötti területről származó román területi
belvizeket az alábbi, az országhatár által átmetszett csatornák vezetik le a Szabályzatban előírt
vízhozamokkal:

Kutas-ér /Cutas/ Q = 0,50 m3/s
Cigányka-ér /Tiganca/ Q = 0,25 m3/s
Dorobánti-csatorna /Dorobanti Legator/ Q = 0,30 m3/s
Királyhegyesi-Száraz-ér/Ler/ Q = 0,60 m3/s
Összesen: Q = 1,65 m3/s

A fent tárgyalt Collector csatorna megépültét követően a vízátvezetések gyakorlatilag belvízi
helyzetben sem működnek.

Vízpótlás: 1890’es években a romániai Aradon megvalósult, marosi vízkészletre alapozott
fejlesztéssel lehetővé vált a Királyhegyesi-Száraz-éren a magyar oldal vízpótlása. Mezőhegyes
térségében öntözésre alapuló fejlett mezőgazdasági termelés jött létre, valamint az azóta megszűnt
Mezőhegyesi Cukorgyár ipari vízellátása is ebből a vízpótlásból valósult meg. Öntözési időszakban
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jelentős vízátvezetés valósul meg Romániából, amely Aradon a Maros folyón telepített vízkivételi
művön, az Ier vízrendszerén át a Királyhegyesi-Száraz-éren történik, az átvezetett vízkészlet a
Battonya-Dombegyház-Mezőhegyes és térségében jelentkező mezőgazdasági vízigények
kielégítésében játszik jelentős szerepet. A Román-Magyar Vízügyi Egyezmény alapján - Románia
felől átvezethető vízmennyiség 700 l/s. Ezen vízmennyiség növelése a vízrendszer jelenlegi állapota
miatt nem bővíthető.

A belvízkezelés szempontjából kedvező beavatkozások az aszályok során (különösen a
magyarországi területeken) kifejezetten hátrányosak a gazdasági és ökológiai vízigény pótlásának
kérdése kapcsán. A gyakori száraz, csapadékhiányos időszakokban egyre sürgetőbbé válik a belvízi
időszakokon kívüli időszakban a vizek eredeti vízjárásának helyreállítása, valamint további
vízpótlási lehetőségek feltárása az érintett térség népességmegtartó-képességének megtartása
érdekében.

2. ábra Az ATI-VIZIG határt metsző csatornáinak műszaki teljesítőképessége

Torontál (11.03-es belvízvédelmi szakasz) HU-RO-SRB határ

A Torontáli térség 3 ország határával metszett vízgyűjtője, a csatornák fenékesése a terep
természetes esésével ellenesésű, a magyar oldalon a terület belvízmentesítése jelenleg a Tisza és a
Maros folyók felé csak szivattyúsan történhet. Több közbenső átemelő is szükséges a vizek torkolati
szivattyútelepekhez történő eljuttatásához. A korábbi vízrendszer-összeköttetések vagy csatorna-
szakaszok megszűntetésével, vagy földgát (Kocsohát-Porgányér) beépítésével megszűntek.
Magyarország felvízi helyzetben van a belvizek elvezetésének vonatkozásában szerb és román
vonatkozásában is.

A torkolati szivattyútelepek igénybevétele igen nagy, a területi adottságok miatt (ellenesés,
talajadottság, területhasználat), valamint a települések belvízmentesítése érdekében a
szivattyútelepek fokozott és folyamatos üzeme szükséges, amely folyamatos és nagy költséget
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jelent az ATIVIZIG belvízvédekezésekor; továbbá az ellenesés miatt nem feltétlenül mindig
hatékony a terület belvízmentesítése (a nagy kiterjedésű drénezett területek miatt a vízrendszer
torkolati szivattyútelepekkel történő belvízmentesítése nem feltétlenül gazdaságos és hatékony
megoldás). Vízgazdálkodási szempontból a VKI szerinti vizek jó állapotának elérését is gátolja a
jelenlegi nem természetes helyzet.

3. ábra Torontál - ellentétes terepesés és vízelvezetési irányok

Összefoglalás:

A Maros magyar vízgyűjtőterületének felszíni vizekkel kapcsolatos helyzetét alapvetően
meghatározza a román és szerb határral metszett vízgyűjtők vízgazdálkodási helyzete: a vizek
természetes lefolyása alapvetően megváltozott. A Maros folyó kivételével a területet gyér lefolyású,
időszakos vízfolyások jellemzik, állóvizekben is szegény. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a
víztestek között nincs kiváló, vagy jó állapotú, a területet mérsékelt, gyenge és rossz állapotú
víztestek, valamint „nem minősíthető” vízfolyások jellemzik. Ezen állapotok jellemzően az
időszakos vízjárású víztestekbe megjelenő tisztított szennyvíz és termál csurgalékvizek bevezetések
és területhasználatok hatására, továbbá az országhatárok miatti vízjárási helyzet megváltozása,
valamint a belvízmentesítési igény kapcsán megvalósult csatornázások hatására alakult ki. Az
éghajlatváltozással várhatóan a szélsőséges hidrológiai események erősödésével ezen állapotok
javulása nem várható.

Állapot javulás a csatornák természetes vízelvezetési viszonyainak helyreállításával (a Maros folyó
esetében erről már nem lehet érdemben beszélni), az időszakos vízfolyások esetében a folyó
vízkészletére alapozott vízpótlással, valamint a természetes vizek helyben tartásával érhető el,
melynek megvalósítása során a komplex szemlélet és a fenntartható vízgazdálkodás alapelveit kell
érvényre juttatni, s amely megoldások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben megfogalmazott
intézkedésekkel és célkitűzésekkel is összeegyeztethető.
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1-1 melléklet: Felszíni víztestek - Maros vizsgálati terület

Víztest
kód Víztest neve

Meste
rséges
víztest

Erősen
módos

ított
víztest

Típus
kódja Típus leírása Összetett

víztest
Alegysé
g kódja

Vízfolyás
vagy

állóvíz
jelleg

Időszakosság
Vízgazdálkodá

si besorolás

AEP551 Gyúlói-csatorna igen nem 6S
síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – kicsi
vízgyűjtőjű

nem 2-19 vízfolyás időszakos
kettős

működésű
csatorna

AEP555
Hajdú-ér–
Ottlakai-
csatorna

igen nem 6S
síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – kicsi
vízgyűjtőjű

igen 2-19 vízfolyás időszakos belvízcsatorna

AEP586 Hódtó–Kistiszai-
csatorna igen nem 6M

síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – közepes
vízgyűjtőjű

nem 2-19 vízfolyás időszakos belvízcsatorna

AIH082 Kakasszéki-tó nem igen 4
síkvidéki - szikes - kis vagy
közepes felületű - sekély -
állandó vízborítottságú

igen 2-19 állóvíz
állandó

vízborítotts
ágú

természetes tó

AEP656 Kenyere-ér nem igen 6M
síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – közepes
vízgyűjtőjű

igen 2-19 vízfolyás időszakos
kettős

működésű
csatorna

AEP702 Kopáncs–Kis-
tiszai-csatorna igen nem 6M

síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – közepes
vízgyűjtőjű

nem 2-19 vízfolyás időszakos
kettős

működésű
csatorna

ANS518 Körtvélyesi-
Holt-Tisza nem nem 5

síkvidéki - meszes vagy
szerves - kis, közepes vagy
nagy felületű - sekély vagy
nagyon sekély - állandó
vízborítottságú

igen 2-19 állóvíz
állandó

vízborítotts
ágú

hullámtéri
holtág

AEP789 Mátyáshalmi-
csatorna igen nem 6M

síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – közepes
vízgyűjtőjű

nem 2-19 vízfolyás időszakos belvízcsatorna

AEP828
Nagyfa–Hódtói-
összekötő-
csatorna

igen nem 6M
síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – közepes
vízgyűjtőjű

nem 2-19 vízfolyás időszakos belvízcsatorna

AIH108 Nagyfai-Holt-
Tisza nem igen 4

síkvidéki - szikes - kis vagy
közepes felületű - sekély -
állandó vízborítottságú

nem 2-19 állóvíz
állandó

vízborítotts
ágú

mentett oldali
holtág

AEP975
Szárazér–
Porgányi-
főcsatorna

nem igen 6M
síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – közepes
vízgyűjtőjű

nem 2-19 vízfolyás időszakos belvízcsatorna

AIQ079 Cigánykaér-
csatorna nem igen 6M

síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – közepes
vízgyűjtőjű

igen 2-21 vízfolyás időszakos
kettős

működésű
csatorna

AEP422 Deszk–Fehértói-
főcsatorna igen nem 6S

síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – kicsi
vízgyűjtőjű

nem 2-21 vízfolyás időszakos belvízcsatorna

AEP460 Élővíz-csatorna
(Maros) igen nem 6M

síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – közepes
vízgyűjtőjű

nem 2-21 vízfolyás időszakos
kettős

működésű
csatorna

AIH084 Kardoskúti-
Fehér-tó nem nem 3

síkvidéki - szikes - kis vagy
közepes felületű - nagyon
sekély - időszakos
vízborítottságú

igen 2-21 állóvíz
időszakos

vízborítotts
ágú

természetes tó

AIQ081
Királyhegyesi-
Szárazér-
csatorna

nem igen 6M
síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – közepes
vízgyűjtőjű

nem 2-21 vízfolyás időszakos
kettős

működésű
csatorna

AEP693
Kiszombor–
Csipkési-
főcsatorna

igen nem 6S
síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – kicsi
vízgyűjtőjű

nem 2-21 vízfolyás időszakos belvízcsatorna

AEP698
Kócsóhát-
Porgány-éri-
főcsatorna

nem igen 6S
síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – kicsi
vízgyűjtőjű

nem 2-21 vízfolyás időszakos belvízcsatorna

AIQ083 Kutaséri-
csatorna nem igen 6M

síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – közepes
vízgyűjtőjű

nem 2-21 vízfolyás időszakos természetes
vízfolyás

AEP784 Maros kelet nem igen 8N
síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – nagyon nagy
vízgyűjtőjű

nem 2-21 vízfolyás állandó
vízszállítású folyó
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AEP783 Maros torkolat nem igen 8N
síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – nagyon nagy
vízgyűjtőjű

nem 2-21 vízfolyás állandó
vízszállítású folyó

AEP859 Ószentiváni-
csatorna nem igen 6S

síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – kicsi
vízgyűjtőjű

igen 2-21 vízfolyás időszakos belvízcsatorna

AOC848
Sámson–
Apátfalvi-
Szárazér-
csatorna

nem igen 6M
síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – közepes
vízgyűjtőjű

nem 2-21 vízfolyás időszakos belvízcsatorna

AEQ023
Szőreg–Deszk–
Kübekházi-
főcsatorna

nem igen 6S
síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – kicsi
vízgyűjtőjű

nem 2-21 vízfolyás időszakos belvízcsatorna

AOC874 Tótkomlós-éri-
csatorna nem igen 6M

síkvidéki – kis esésű – meszes
– közepes-finom
mederanyagú – közepes
vízgyűjtőjű

nem 2-21 vízfolyás időszakos belvízcsatorna


