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1. Bevezetés, célkitűzés

A magyarországi vízgazdálkodásban egyre fontosabbá válik a belvizekkel való okszerű
gazdálkodás, amely a gyakran káros víztöbblet visszatartására, ezáltal pedig a
mezőgazdasági hasznosítására – kiváltképp az öntözésre – is irányul. Pálfai már 1988-ban
felhívta a figyelmet a belvizek vízminőségi kérdéskörére, ugyanis az 1984-es Országos
Vízgazdálkodási Keretterv sem foglalkozott vele. A magyarországi felszíni (folyó- és álló)
víztestekből – belvízvédelmi főcsatornákból is – már több évtizede folyamatosan történnek
vízminőségre irányuló vizsgálatok (Somlyódi és Hock, 2000), a határértékeket pedig
rendelet szabályozza (10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet), amely a felszíni víz
vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól rendelkezik.
A VKI monitoring olyan rendszeres mintavételi, mérési, vizsgálati, észlelési tevékenységet
jelent, mely a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotának
megállapítását, jellemzését, illetve az állapot rövid és hosszú távú változásának leírását
lehetővé teszi (Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata, 2015). A VKI valamennyi
célkitűzése, a vizeink jó állapotba helyezése, az ehhez szükséges intézkedések megalapozása
mind a monitoring hálózat működésén alapuló állapotértékelésen nyugszik. Egy jól
kialakított, felesleges elemeket nem tartalmazó monitoring rendszer működtetési
költségeinek sokszorosát lehet megtakarítani az intézkedések szintjén, mivel az segítséget
nyújt az intézkedések megalapozásához és végrehajtásához, valamint az intézkedések
hatékonyságának értékeléséhez. A Víz Keretirányelv szerint a tagállamoknak 2006.
december 22-ig gondoskodniuk kellett az irányelv követelményrendszerének megfelelő
monitoring rendszerek megtervezéséről és működtetésük elindításáról, mind a felszíni, mind
a felszín alatti vizek állapotának megfigyelése érdekében (1., 2. ábra). Magyarországon – a
többi tagországhoz hasonlóan – a korábbi monitoring rendszerek átalakításával,
továbbfejlesztésével történt meg a VKI szerinti, ún. többszintű monitoring rendszer
kialakítása, mely az alábbiak szerint épül fel:

- A feltáró monitoring hasonlóan a korábbi országos és regionális törzshálózati
monitoringhoz, alapvetően a vizek általános állapotértékelését, jellemzését tűzi ki
célul.

- Az operatív monitoring az ökológiai és/vagy kémiai szempontból veszélyeztetettnek
tekintett vizek vizsgálatát célozza, és az intézkedések eredményességét ellenőrzi.

- A felszíni vizek vizsgálati monitoringjának működtetése olyan bizonytalanságok
esetében szükséges, ha valamilyen határérték túllépésének az oka ismeretlen, vagy
rendkívüli események nagyságát, következményeit kell megismerni, vagy ahol
operatív monitoring még nem üzemel, de az intézkedési program kidolgozásához
információk gyűjtésére van szükség.

Bár a felszíni és felszín alatti vizek jelenlegi monitoring programja kielégíti a VKI előírásait,
az állapotértékelés során nyilvánvalóvá vált, hogy a konkrét intézkedések tervezéséhez és a
már beindított intézkedési programok hatásának ellenőrzéséhez a monitoring hálózat és
programok bővítésére, megerősítésére van szükség.



1. ábra: Felszíni vizek monitoringja (Forrás: www.vizeink.hu)

2. ábra: Felszín alatti vizek monitoringja (Forrás: www.vizeink.hu)



Amikor egy-egy évben nagy kiterjedésű területeket érint belvíz, jelentős mennyiséget (a több
százmillió köbmétert is meghaladhatja) emelnek át a befogadókba, viszont ennek a
vízmennyiségnek a minőségére irányuló vizsgálatok csak a belvízvédelmi főcsatornáknál
történnek, ezért a csatornában szállított víz, egy-egy nagyobb térség, vagy belvízvédelmi
szakasz vízminőségéről nyújthat információt. Ezzel szemben a tábla- és foltszintű
belvízminőségről jelenleg kis mennyiségű adat áll rendelkezésre. Mindezen elvek mentén
kiemelt jelentőségűnek tekintjük, hogy a belvíz keletkezési helyéről, azaz folt szinten is
információt kapjunk a vízminőségére vonatkozóan.

A belvíz nem csak természetes anyagokkal (szikes sók) szennyeződhet el, hanem többnyire a
mezőgazdasági termelésből származó mesterséges eredetű tápanyagokkal, kemikáliákkal,
peszticidekkel és herbicidekkel is (Körösparti et al., 2013).

Az 1980-as év nyarának második felében, közel egy hónapos időintervallumban az Észak-
magyarországi Vízügyi Igazgatóság naponta vizsgálta a – bodrogközi, taktaközi és dél-
borsodi – csatornák vizének minőségét (Sallai, 2014). Az összegyűjtött belvizeket levezető
befogadó csatornákat a vízminőség alapján nagy differenciáltság jellemezte. A belvizek
minőségi elemzése, azaz a képződési helyükön történő meghatározása ennek tükrében egyre
aktuálisabbá válik. A csatornák vízminőségéből kitűnt, hogy az ammónium-ion és ortofoszfát
koncentráció több csatornánál is meghaladta a határértéket, és szennyezett, illetve erősen
szennyezett volt, amely valószínűsíthetően a rendszerváltás előtti nagyfokú műtrágya
felhasználásból adódhatott. Ezzel ellentétes képet mutatott a Bodrogközi és Taktaközi belvíz-
öblözetekben végzett növényvédőszer maradékra vonatkozó vizsgálatok (1998-99), amelynek
során nem találtak ilyen szennyezőanyagokat a belvízcsatornákban (Sallai, 2014).

Az elmúlt évtizedek környezeti, társadalmi és gazdasági változásának következtében a
belvízkezelés területén újra kell gondolni a feladatok körét és mértékét, valamint a
tájhasználat, földhasználat új, az ökológiai és az ökonómiai szempontokat egyaránt
figyelembe vevő területi szerkezetét is. Meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi vízrendszerek
mennyiben felelnek meg a belvízgazdálkodás céljainak, azok milyen műszaki
beavatkozásokat igényelnek, milyen beruházási és üzemeltetési költségekkel járnak. Ezzel
összefüggésben felül kell vizsgálni az állami, a közcélú, vízi társulati, önkormányzati és az
üzemi művek összehangolt fejlesztési, üzemeltetési és fenntartási feladatainak megoldásait és
jogi szabályozását. A vízvisszatartás lehetőségeinek felmérése a topográfiailag alkalmas
területek lehatárolását, az uralkodó talajviszonyok meghatározását, a rajta gazdálkodók
tulajdonviszonyait, szándékait, az ott összegyülekező tárolt víz mennyiségi és minőségi
időbeli változását kell, hogy vizsgálja. Meg kell határozni azokat a célokat, amelyek
kielégítését elvárjuk az új rendszerektől (vízelvezetés, vízvisszatartás, víztározás, környezeti
és természeti célok, a víztestek jó ökológiai állapotának elérése, stb.), valamint azt, hogy a
visszatartott készleteknek milyen alternatív hasznosítási lehetőségei vannak (halgazdálkodás,
rét-, legelő- és gyepgazdálkodás, energiaültetvények, öntözés, stb.). Ezen túlmenően
figyelembe kell venni azt is, hogy nincs minden évben belvízi lefolyás, esetleg több
belvízmentes év is követheti egymást, s ilyenkor a vízhasznosítás valamilyen alternatív
vízellátási megoldást igényel. A vízvisszatartás területi igénye az adott belvízrendszer
adottságainak függvénye, amit egyrészt célszerű az alsóvezérlés oldaláról megközelíteni,
másrészt komplex belvíz-veszélyeztetettségi értékelésen kell alapulnia. A vízvisszatartás
egyik legsarkalatosabb pontja, hogy a betározott víz térben és időben nem akkor és nem ott
lesz jelen, amikor és ahol szükség lesz rá. Feltételezhetően a vízminőségi kérdésekre
vonatkozó kutatások emiatt is előtérbe kerülnek. A belvízrendszerek pontszerű és diffúz
szennyező forrásainak felderítése és lehetséges lokalizálása, illetve megszüntetése nélkül az



összegyülekező és visszatartott-tározott vizek minősége kérdéses (vízminőség-kárelhárítási
beavatkozást tehet szükségessé). Mélyreható kutatásokat igényel a szennyezések kizárásának,
a tározott víz kezelésének (pl. létesített vizes élőhelyeken) és a szükség szerinti vízfrissítés-
vízpótlás megoldásának kérdése. Gondolni kell arra is, hogy nemcsak az elöntött, hanem a
környező területeket, tehát a teljes hatásterületet kell vizsgálni talajvíz-emelkedés,
talajromlás, esetleges elvizenyősödés szempontjából is. Nyilvánvaló, hogy ez az új igényeket
kielégítő működtetés a belvízrendszerek területén új mezőgazdasági, gazdálkodási
lehetőségeket, illetve korlátokat teremt, ami további kutatásokat indukál.

Mindezek alapján célunk annak feltárása, hogy a belvízfoltok táp- és szennyezőanyag, illetve
szermaradvány szempontjából milyen minőségi különbséget mutatnak, kiemelten a további
hasznosíthatóság szempontjából. A szennyezőanyagok forrásainak, illetve kibocsájtóinak
meghatározása jelen kutatás céljai között nem szerepelnek, azonban a mintavételi helyek
eredményei alapján valószínűsíthető, hogy a szennyezőanyagok elsősorban mezőgazdasági
eredetűek (nitrogén- és foszfortartalmú műtrágyák, különböző növényvédő és rovarölő szerek,
stb.).

2. Anyag és módszer

A belvízminőségre irányuló kutatás 2015 márciusában indult Szarvas környéki belvizekből és
egy felszíni vízfolyásból történt mintavételezéssel (1. ábra). Ekkor a táp- és szennyezőanyag
terhelés meghatározását tűztük ki célul, amihez Szarvastól dél-nyugatra elhelyezkedő 12
belvízfoltból, egy több éve vízborítás alatt álló eltemetett folyómederből és a Veker-ér
csatornából vettünk vízmintát.

3. ábra: A mintavételi pontok elhelyezkedése

A mintavétel során arra törekedtünk, hogy a víztestek eltérő művelési ágú (szántó, legelő), és
mezőgazdasági kultúrával bevetett (búza, repce, kukorica stb.), illetve művelési fázisban
(szántás, tarló) lévő területeken helyezkedjenek el. Bizonyos foltoknál még lábon állt az előző
évi növénykultúra – mivel az átázott talajra nem tudtak rámenni munkagépekkel –, de az őszi
vetésben is megjelent a belvíz.

A víztestekből 1,5 literes PET palackokkal történt a mintavételezés (4. ábra). A vizsgáló
laboratórium tájékoztatása alapján a táp- és szennyezőanyag anyag paraméterek
meghatározása során a műanyagban lévő, esetlegesen kioldódó kémiai anyagok nem
befolyásolják a mérési eredményeket, így nem volt szükség különleges mintavevő/tároló
eszközökre.



4. ábra: Jellemző belvízfoltok és a mintavételi eljárás

A mintavételi pontokat Trimble Recon XB GPS-el jelöltük meg, így az újbóli mintavétel adott
belvízfoltból, vagy annak helyén kialakuló elöntésből lehetségessé válik, de így akár a terület
belvíz előfordulási gyakorisága is nyomon követhető. A kutatás így évenként megújítható –
elöntés esetén –, hiszen lehetővé válik egy olyan terület belvízminőségének a monitoring
jellegű vizsgálata, ahol a belvíz előfordulási gyakorisága, ebből következően a terület belvíz-
veszélyeztetettsége magas. A 2015-ben vizsgált belvízfoltok, illetve víztestek pontos
helyeinek ismeretében, a mintavételt 2016 márciusában megismételtük, törekedve arra, hogy
az ugyanott megjelenő belvízelöntésekből vegyünk vízmintát (összesen 9 belvízfoltból, ezek
közül 8 azonos helyen lévő belvízfolt volt). További mintavétel történt a Veker-ér csatornából
és a Cserebökény közelében lévő eltemetett egykori folyómederből, ahol már több éve állandó
vízfelület található. 2016-ban már a táp- és szennyezőanyag vizsgálatokat kiegészítettük
szermaradvány vizsgálatokkal is. Kiemelendő, hogy a mintavételezéshez üveg palackok (2
liter) használatát írta elő a vizsgáló laboratórium. Sajnos a dolgozat leadásának időpontjáig a
szermaradvány vizsgálatok laboratóriumi kiértékelése nem történt meg, így ezekről a
későbbiekben tudunk beszámolni. A táp- és szennyezőanyagok laboratóriumi vizsgálata során
különböző összetevők, illetve azokból származtatott paraméterek és azok koncentrációjának
meghatározására került sor (1. táblázat).

1. táblázat: A laboratóriumi mérések során használt vizsgálati típusok és módszerek
Vizsgált paraméter A vizsgálat típusa A vizsgálati módszer
Vízhőmérséklet (laboratóriumi) termometria MSZ 260-2:1955
pH (laboratóriumi) potenciometria MSZ EN ISO 10523:2012
Fajlagos elektromosVezetőképesség (20 °C) konduktometria MSZ EN 27888:1998
Ammóniumion FIA spektrofotometria MSZ EN ISO 11732:2005
Ammónium-nitrogén FIA spektrofotometria MSZ EN ISO 11732:2005
Nitrátion FIA spektrofotometria MSZ EN ISO 13395:1999
Nitrát-nitrogén FIA spektrofotometria MSZ EN ISO 13395:1999
Ortofoszfátion FIA spektrofotometria MSZ EN ISO 15681-1:2005
Ortofoszfát-foszfor FIA spektrofotometria MSZ EN ISO 15681-1:2005
Szulfát spektrofotometria MSZ 12750-16:1988
Kadmium ICP-OES MSZ 1484-3:2006
Kálium ICP-OES MSZ 1484-3:2006
Nátrium ICP-OES MSZ 1484-3:2006

A belvízfoltok és a Veker-ér csatorna egymástól eltérő felszíni víztestekként funkcionálnak,
így a szennyező anyagok határértékei különbözőek. A víz, táp- és szennyezőanyagokra
vonatkozó határértékeit a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi
határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló rendelet alapján állapítottuk meg,
amely különböző szerves és szennyező anyagokra rendeletben megengedett határértéket
tartalmaz. Megkülönböztet vízfolyásokat és állóvizeket, de ezeken belül megállapít
vízminőségi határértékeket külön jogszabály előírásai szerint, meghatározott víztest típusra
vonatkozóan is. A belvizekre nem vonatkozik vízminőségi határérték, így a rendeletben
szereplő természetes állóvizek típusbesorolása alapján, a 10: Meszes - kis területű - sekély -
benőtt vízfelületű - időszakos, illetve a 11: Meszes - kis területű - sekély - nyílt vízfelületű -
időszakos víztestekre vonatkozó határértékeket alkalmaztuk a belvízelöntéseknél. A Veker-



ér csatornánál a rendelet vízfolyásokra vonatkozó vízminőségi határértékeinél, a Síkvidéki,
pangó vizű vízfolyások-ra vonatkozót vettük figyelembe (2. táblázat).

2. táblázat: Külön jogszabály szerint meghatározott víztest típusokra vonatkozó vízminőségi határértékek
ÁLLÓVÍZ VÍZFOLYÁS

Fizikai-kémiai jellemzők 10 11 Fizikai-kémiai jellemzők Síkvidéki, pangó vizű vízfolyások
(16, 17 típusok)

pH (nyílt vízben) 7,2-8,8 7,2-8,8 pH 6,5-9
NH

4
-N (mg/l) <0,3 <0,3 NH

4
-N (mg/l) <0,4

NO
3

-N (mg/l) <0,2 <0,2 NO
3

-N (mg/l) <1

PO
4

-P (mg/l) <0,12 <0,12 PO
4

-P (mg/m3) <100

A savasodási állapotot, azaz a kémhatást (pH) a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet is
szabályozza, de ezzel párhuzamosan a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet, amely a
talajvédelmi terv készítésének részletes szabályaira vonatkozik, meghatározza az öntözővíz
optimális kémhatását. Ez esetünkben azért is lehet fontos, hiszen a belvizek mezőgazdasági
célú felhasználásánál az öntözési célú alkalmazhatóság kitüntetett szereppel bír. Utóbbi
rendelet szerint, ha az öntözővíz kémhatása (pH) 6,5-8,4 közé esik, akkor minden esetben
felhasználható, viszont ha 6,5-nél kisebb vagy 8,5-nél magasabb a pH, akkor a talaj
függvényében kell dönteni a víz felhasználhatóságáról.

Az összes sótartalom, azaz a sókoncentráció (c) a fajlagos elektromos vezetőképességből
(EC) számítható (Stefanovits et al., 2010), a következő képlet segítéségével: c (mg/l) =
640*EC. Stefanovits (2010) szerint a hazai éghajlati és talajviszonyok között, általában nem
következik be a sófelhalmozódás, ha az öntözővíz sókoncentrációja nem haladja meg az 500
mg/l (0,781 mS/cm) értéket. Mély talajvizű laza talajokon viszont magasabb, 800-1000 mg/l
(1,25-1,56 mS/cm) sótartalmú víz használata is megengedhető.

A kadmium koncentrációra külön kormányrendelet vonatkozik (50/2001. (IV. 3.) Korm.
rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének
szabályairól). E szerint a kadmium koncentráció megengedett határértéke 0,02 mg/l
(szennyvízben megengedhető káros anyagok és mérgező elemek határértékei mezőgazdasági
felhasználás esetén).

3. Eredmények

A vizsgálat során elkülönítettük a belvízfoltokat a Cserebökény mellett található eltemetett
folyómederben található víztesttől és a Veker-ér csatornától. Előbbi már szinte állandóan
vízzel borítottnak tekinthető, ráadásul nem mezőgazdasági területként funkcionál (nemzeti
parki törzsterület). A Veker-ér pedig vízfolyás így nem csak a már említett eltérő határértékek
vonatkoznak rá, hanem belvízcsatornaként is működhet, így más hatások érik, mint a konkrét
belvízfoltokat, ezért az elemzés során is külön kezeltük.

A 2015 márciusában 12 belvízfoltot sikerült megmintázni, míg 2016-ban már csak kilencet,
de csak 8 esetben tudtunk ugyanarról a helyről mintát venni, mivel a kedvező időjárási
körülmények miatt elpárologtak és elszivárogtak.

A 2015 és 2016 évi megmintázott elöntések közül – a belvizek kémhatása (pH) a 10/2010.
(VIII. 18.) VM rendelet szerint: 7,2-8,8 –, a 2015. márciusi vizsgált belvizek közül csupán két
esetben volt lúgosabb a víz a megengedettnél, míg 2016-ban csak egy foltnál, de ez
mindössze 0,01-al haladta meg határértéket (5. ábra). Az öntözővíz kémhatására vonatkozó



90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletet figyelembe véve 2015-ben a belvízfoltok 33%-ánál már a
talajt is szükséges lenne megvizsgálni, ha öntözési célra szeretnénk felhasználni ezeket a
vizeket. 2016-ban szintén csak egy folt vízminőségénél lenne szükség a talaj tulajdonságainak
feltárására, eszerint ezeket a – 2016. márciusi – belvizeket, a kémhatás alapján fel lehetne
használni öntözésre.

5. ábra: A kémhatás (pH) alakulása 2015-ben (A) és 2016-ban (B)

Az ammónium-nitrogén (határérték: <0,3 mg/l) koncentráció mindkét évben csupán egy-egy
belvízfoltnál haladta meg a rendelet szerinti határértéket (6. ábra). 2016 márciusában egy
minta esetén igen magas érték jelentkezett, melynek okait nem sikerült feltárnunk.
Összességében elmondható hogy, ha ezeket a belvizeket visszatartanánk, az összekeveredés
és a felhígulás lévén akár alkalmasak is lehetnének mezőgazdasági felhasználásra.

6. ábra: Az ammónium-nitrogén koncentráció alakulása 2015-ben (A) és 2016-ban (B)

A nitrát-nitrogén (határérték: <0,2 mg/l) tartalomnál is a belvízfoltok jelentős részénél jóval a
határérték alatti koncentráció (~0,1 mg/l alatt) jelentkezett mind 2015-ben, mind pedig 2016-
ben egyaránt (7. ábra). Azonban 2015-ben a foltok 25%-a volt a megengedett határérték felett
(1,88-4,55 mg/l), míg 2016-ban csak egy belvízelöntésnél mértünk extrém magas értéket
(10,6 mg/l). Ez utóbbit kivéve a 2016-ban felmért belvizek – a nitrát-nitrogén koncentrációt
figyelembe véve – felhasználhatóak lettek volna mezőgazdasági célra, annak ellenére, hogy
nagyságrendi különbségek jelentkeztek az egyes elöntésekben mért koncentrációk között.



7. ábra: A nitrát-nitrogén koncentráció alakulása 2015-ben (A) és 2016-ban (B)

Az ortofoszfát-foszfor (határérték: <0,12 mg/l) tartalom 2015 márciusában a nitrát-nitrogén
tartalomhoz hasonlóan több mintánál (33%) a határérték felett mozgott, magas értékeket
felvéve (0,350-0,439 mg/l). Ezzel párhuzamosan jelentős – akár nagyságrendi – eltérések is
jelentkeztek az egyes belvízelöntések között (8. ábra). A 2016-os év is a nitrát-nitrogén
tartalomhoz hasonlóan alakult az ortofoszfát-foszfor esetében, mivel csak egy belvíznél
jelentkezett határértéket meghaladó koncentráció. A 2016. márciusi belvizek – egy kivételével
– az ortofoszfát-foszfor szerint megfeleltek a rendeletnek, így a visszatartásuk és
felhasználásuk lehetséges lett volna, míg a 2015-ös évre ez már nem mondható el.

8. ábra: Az ortofoszfát-foszfor koncentráció alakulása 2015-ben (A) és 2016-ban (B)

Az összes sótartalomnál is az előbbiekre jellemző tendencia jelentkezett, miszerint a 2015-ös
évben volt több belvízfolt, ahol magasabb értékek jelentkeztek (9. ábra). Stefanovits (2010)
meghatározása alapján 500 mg/l alatti sókoncentráció esetén a víz használható öntözésre, míg
a mély talajvizű laza talajok esetében a 800-1000 mg/l koncentráció is megengedhető. Mivel a
mintaterületen főleg kötött talajok jellemzőek, így 2015-ben a belvízfoltok 25%-a nem volt
alkalmas öntözéses célú mezőgazdasági felhasználásra. A 2016-os év pedig az előzőekhez
hasonlóan alakult, mivel csak egy belvízfolt sókoncentrációja haladta meg az 500 mg/l-t, így
ezek a belvizek tározás esetén akár alkalmasak lettek volna mezőgazdasági célú
vízfelhasználáshoz.



9. ábra: Az összes sótartalom koncentráció alakulása 2015-ben (A) és 2016-ban (B)

Azon belvízfoltok esetén, ahol mindkét évben sikerült mintát venni, előfordultak olyan
elöntések, amelyek kémhatása meghaladta a határértéket. A 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet
alapján (pH: 7,2-8,8) megvizsgálva a belvízelöntések kémhatását megfelelő volt a
vízminőség. A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletet figyelembe véve – amely meghatározza az
öntözővíz kémhatását (6,5-8,4: minden esetben felhasználható a víz; <6,5 pH < 8,5: a talaj
függvényében kell a döntést meghozni) –, csak két mintánál (321 és 322) volt lúgosabb a víz.

A szennyezőanyagokat megvizsgálva az évek között is jelentkeztek eltérések az adott
elöntéseknél a nitrát-nitrogén (NO3-N), az ortofoszfát-foszfor (PO4-P) és az ammónium-
nitrogén (NH4-N) koncentrációját illetően (3. táblázat).

3. táblázat: Azonos víztestekből vett vízminták paramétereinek alakulása a 2015-ös és 2016-os évben

Magyarázat: - 333 Cserebökény melletti eltemetett meder
- 334 Veker-ér csatorna
- sárga színnel jelölve a határérték feletti értékek

Az eddigiekben bemutatott vizsgált paraméterek megfelelően jellemzik egy-egy belvízfolt
vízminőségi jellemzőit. Az évek közötti különbségek feltételezhetően a területre kijutatott
műtrágyák használatával hozható kapcsolatba. A 325-ös számú belvízfoltból vett mintánál
2015-ben minden paraméter a határérték alatt volt, addig 2016-ban az ammónium-nitrogén
(NH4-N) 16-szorosa volt a határértéknek, míg a nitrát-nitrogén (NO3-N) 53-szorosa, ez pedig
nagy valószínűséggel műtrágya eredetű lehet, hiszen az előző év értékei alapján kizárhatók az
egyes természeti tényezők (pl. talaj tulajdonságok) ilyen mértékű változásai, illetve hatásai.

Az összes sótartalom vizsgálata során egy belvízfolt (321-es minta) esetén volt 500 mg/l-nél
magasabb a koncentráció mindkét évben, míg további kettőnél csak 2015-ben. Így, ezeket a
vizeket csak a talajtani tulajdonságok elemzése után, nagy körültekintéssel lehetne alkalmazni
öntözésre. Az összes sótartalom esetén a korábbiakban bemutatott tendencia figyelhető meg,
azaz jobb minőségűek voltak a belvizek 2016 márciusában.

Mint ahogy már korábban említettük, a Cserebökény melletti eltemetett folyómederben már
több éve állandó vízborítás található, illetve nem éri közvetlen mezőgazdasági hatás. Mindez
jól tükröződik az eredményekben, hiszen az ortofoszfát-foszfor koncentrációt leszámítva a



többi vizsgált szennyeződés a rendeletekben meghatározott határérték alatt mozgott mindkét
évben. Az ortofoszfát-foszfor koncentráció mindkét év márciusában határérték feletti volt,
viszont 2015-ben csak másfélszerese, addig 2016-ban 3,3-szorosa volt a határértéknek. A
két évet összehasonlítva az ortofoszfát-foszfor koncentráció mellett, az ammónium-nitrogén
koncentrációjának a változása is szembetűnő. Az ammónium-nitrogénnél is növekedett a
koncentráció 2016-ra, közel 2,5-szeresére, de még így is határérték alatti volt. Ez pedig arra
enged következtetni, hogy valamilyen külső forrásból – nem közvetlen mezőgazdasági
szennyezés – származó szennyezés érte ezt az évek óta stabil állóvizet (például a környező
területek szennyezett vizei által).

A Veker-ér csatornára vízfolyás mivoltából adódóan más – magasabb – határértékek
vonatkoznak, mint a belvízfoltokra, azonban ha az állóvizek határérték besorolása alapján
vizsgáljuk meg, így sem tapasztaltunk jelentős határérték túllépést a két évben és az éveket
összehasonlítva sem, egyedül a nitrát-nitrogén koncentráció haladná meg a belvizekre
alkalmazott határértéket. Az összes sótartalom esetében a mintázott belvíz 2015
márciusában csak mély talajvizű laza talajok öntözésére lett volna alkalmas.

A kadmium (Cd) koncentráció a megmintázott víztestekben (belvízfoltok és csatorna
egyaránt) mindkét évben, jóval a külön kormányrendelet által a szennyvizekre vonatkozó
határérték alatti volt (<0,001 mg/l). A belvízfoltoknál csekély az esélye, hogy a kadmium
felhalmozódjon, azonban a vízfolyásokban már nagyobb eséllyel jelenhet meg, hiszen a
bekerülő szennyvíz már tartalmazhatja ezt az igen mérgező elemet. Esetünkben a Veker-ér
csatorna vizsgált szakasza távol esik lakott, illetve ipari területekről, amit a laboratóriumi
eredmények is mutattak.

4. Összegzés és következtetések

A megvizsgált víztestek táp- és szennyezőanyag terhelés alapján meghatározott vízminősége,
nem csak belvízfoltonként és víztestekként, hanem a két év között is eltérő volt. A 2016 évi
újbóli mintavételezés során kiderült, hogy a belvíz nagy eséllyel jelenik meg ugyanazokon a
helyeken ahol korábban. A 2015-ös 12 vizsgált belvízvoltból, 2016-ban nyolc ugyanott jelent
meg, ez pedig a hosszútávú kutatást lehetőségét biztosítja és annak kiterjesztését is
előremozdítja.

A kapott eredmények heterogén képet tükröznek, azaz belvízfoltonként változik a víz
minősége, a benne lévő szennyező anyag fajtája és annak koncentrációja. Ez a mezőgazdasági
területeken valószínűleg a kijutatott műtrágyáknak és kemikáliáknak köszönhető, míg a
Veker-ér csatornában az előbbiekből közvetetten, az összegyűjtött belvizekből származhat. Ez
utóbbi azért is fontos mivel egy belvízgyűjtő csatornába található víz, több különböző
területről származó és valószínűleg eltérő szennyezettségű belvíz keverékét tartalmazza. Így
nagyban függ a csatorna vízének minősége, attól hogy egy műtrágyával és vegyszerekkel
frissen kezelt területről gyűlik össze a belvíz, vagy egy kezelésmentes gyepről vagy legelőről
származik a víz, esetleg ez a kettő milyen arányban keveredik össze. A szennyezőanyagok
koncentráció nagyban függhet attól is, hogy adott területen mit és milyen mennyiségben
jutattak ki az agrotechnikai eljárások során. Bár jelen kutatásban nem végeztünk
talajvizsgálatokat, de a belvizes területek (mintavételi pontok) talajainak tulajdonságai is
valószínűsíthetően befolyásolhatják a víz minőségét.

A 2015. és 2016. márciusi belvizek között a legmeghatározóbb különbség, hogy előbbinél
több esetben is alkalmatlan lett volna a víz mezőgazdasági felhasználásra, ezen belül is



öntözésre. A paraméterek közül legtöbbször az ortofoszfát-foszfor és a nitrát-nitrogén
koncentráció volt magasabb a rendeletben megengedettnél. A 2016-os minták alapján a
belvízfoltok vize – kettőtől eltekintve – öntözésre alkalmasak voltak. Ez ugyan sok kérdést
felvet, hiszen a belvizek visszatartásánál lehetetlen meghatározni azokat az elöntéseket,
amelyek nem, vagy csak kevésbé szennyezettek.

A 2016. márciusi szermaradványra vonatkozó mintavétel eredményei azonban tovább
árnyalhatják a belvizek minőségi kérdését, ugyanis a most bemutatott táp- és szennyezőanyag
terhelésre vonatkozó vizsgálatokból kitűnt, hogy a rendeletben meghatározott határértékeknél
magasabb koncentrációk valószínűleg a foszfor és nitrogén tartalmú műtrágyákból
származhatnak. Ezért feltehetőleg a különböző növényvédő és rovarölő szerek maradékai is
kimutathatók lesznek a belvizekben, amelyek a mezőgazdasági célú felhasználásuk
szempontjából további kérdésként jelenik meg. További céljaink közé tartozik, hogy a
vízminőséghez talajtani vizsgálatokat rendelünk, így a szennyezőanyagok forrásának
meghatározása is konkretizálhatóbbá válik.

Az évenkénti mintavétellel nem csak a vízminőségek összehasonlítása lehetséges, hanem
adott évben akár többszöri vizsgálatokkal – tavaszi, őszi belvíz – a szennyező források
eredetét is feltárhatjuk. A kutatást célszerű táblaszinten kiterjeszteni, hiszen ha szignifikáns
különbségek jelentkeznek adott mezőgazdasági táblán belül az egyes belvízfoltoknál, akkor az
további kérdéseket vethet fel a belvizek felhasználhatóságát illetően.

A belvíz tábla és folt szinten történő minőségi vizsgálatával azonban számszerűsíthető
minőségi adatokat rendelhetünk az egyre fontosabbá váló vízgazdálkodási kérdés mögé,
miszerint a mezőgazdasági területeken megjelenő belvizek minősége valójában alkalmas-e
közvetlenül vagy közvetetten mezőgazdasági célú hasznosításra vagy a mihamarabbi
elvezetésükről kell gondoskodni. A foltok minősége azonban azt tükrözi, hogy a
belvízcsatornák vízminőségének vizsgálatából nem állíthatjuk azt, hogy a belvizes időszakban
összegyűlő vizek általánosan rossz minőségűek, ugyanis vizsgálataink bizonyítják, hogy
voltak olyan foltok, ahol mind a 2105-ös, mind a 2016-os évben nem, vagy csak bizonyos
paraméter – de az is csak kis mértékben – haladta meg a rendeletben meghatározott
szennyezettségre vonatkozó határértéket.
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