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A vízvisszatartás sokat említett kifejezés. Nincs elfogadott pontos definíciója, a nemrég
készült vízügyi értelmező szótár kizárólag a belvizekre használja: „A belvíz egy részének
természetes vagy mesterséges tározókban történő összegyűjtése. … A belvízvisszatartás
vízhasznosítási célokat (öntözővíz készletezés, tógazdálkodás) is szolgálhat.”
(www.gwpszotar.hu). Tágabb értelemben a vízvisszatartás úgy tekinthető, mint a víztöbbletes
időszakok vizeinek és/vagy a víztöbbletes területekről érkező vizeknek összegyűjtése a vízben
szegény (vízhiányos) időszakokban vagy térségekben való hasznosítása céljából. A
vízvisszatartás lehetőségei domborzati, terepi, vízháztartási, hidrológiai tényezőktől függ,
ugyanezek korlátozzák is, és jelölik ki a lehetséges műszaki megoldások alapjait. A
vízvisszatartás tervezésénél fontos szempont, hogy milyen célból készül. A vízvisszatartás
terepi adottságaira közelmúltban készült felmérés szerint a meglévő 236 tározó mellett
további 740 tározóra van lehetőség 141 ezer ha-on, potenciálisan 400 millió m3 tározással
(Dobi 2013). Jelen tanulmány kizárólag a vízháztartási adottságokat, lehetőségeket és
korlátokat vizsgálja, tárgyalja a Tisza-medence síkvidéki térségeire fókuszálva.

1. A Tisza-medence vízháztartása

A Tisza-medence vízháztartásában meghatározó az éghajlat, amelynek területi változását
követve a peremi hegységek csapadékosabb, hűvösebb éghajlatú térségeitől a medencebelső
szárazabb, melegebb térségek felé haladva fő vonásaiban csökken a csapadék, csökken a
csapadék lefolyó és nő az elpárolgó hányada (Szesztay 1993). A medencét övező peremi
hegységekben kialakuló éghajlati víztöbblet – ami az átlagos évi csapadék és párolgás
különbségeként értelmezhető - felszíni és felszín alatti formában tart a medence belső felé, az
itt helyet foglaló síkvidéki térségek irányába. A medencebelsőben ezzel szemben jelentős
éghajlati vízhiány alakul ki. Természetes körülmények között a medence peremi hegységeiből
érkező tranzit folyók jelentős szerepet játszottak a medence belső vízháztartásában.

Az átlagos évi vízháztartáshoz hasonlóan a peremi hegységektől a medencebelső felé haladva
változik az átlagos havi vízháztartás, aminek néhány jellemzői vonását a IV. Országos
Vízgazdálkodási Keretterv (OVH 1984) alapozó vizsgálatai eredményei alapján mutatunk be
(VGI 1981). A vizsgálat adatait a Tisza-medence választott vízgyűjtőire összeállított
vízháztartási adatgyűjtemény szolgálta (VITUKI 1972). Az adatgyűjtemény havi bontásban
adja meg a természetes vízháztartás legfőbb összetevői, a csapadék, a területi párolgás és a
lefolyás értékeit, amelyek alapján adott hónap vízmérlege a

Pij – ETij – Rij = ±ΔWij                         (1)

képlettel számítható, ahol Pij, ETij, Rij az i-dik év j-dik hónapjának csapadéka, párolgása és
lefolyása, ±ΔWij a vízgyűjtőben természetes úton visszatartott, tárolt vízmennyiség változása
az adott hónapban. Több hónapból álló hosszabb időszakban tárolt vízmennyiség a havi
értékek folyamatos göngyölített összegzésével számítható a

Σ ΔW = ΔWi,j + ΔWi, j+1, + ΔWi, j+2 …       (2)

képlet szerint. Az egyes évek havi vízmérlegeiből számíthatók az átlagos havi vízmérlegek, a
tárolt nedvesség havi változása.



A tárolt vízmennyiség éven belüli alakulását évi átlagban a Tisza-medence mind síkvidéki,
mind hegy- és dombvidéki vízgyűjtőjében a következő jellemzi (1. ábra):

- az őszi-téli hónapokban a ΔWij jellemzően pozitív, a vízgyűjtőben tárolt vízmennyiség, a
nedvesség-készlet folyamatosan növekszik, az időszak a vízgyűjtőben természetes úton
visszatartott vízmennyiség felhalmozódásának az időszaka,

- a tavaszi-nyári időszakban a ΔWij jellemzően negatív, a tárolt vízmennyiség folyamatosan
csökken, az időszak a vízgyűjtőben természetes úton visszatartott vízmennyiség kiürülési
időszaka.
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1. ábra A vízgyűjtőben tárolt vízmennyiség havi alakulása sokévi átlagban ( Sajfok-Millér vízgyűjtő)

A jellemző vízháztartási időszakok vízmérlegei alapján vízgyűjtőnként megszerkeszthető a
két időszak vízháztartásának szerkezete: a felhalmozódási időszakban a csapadéknak a
párolgás, lefolyás és tárolás szerinti megoszlása, a kiürülési időszakban a csapadék és a
tárolás aránya a vízbevételben, illetve a lefolyás és a párolgás megoszlása a vízkiadási oldalon
(2. ábra). Megfigyelhető a vízháztartás szerkezetének az átlagos évi csapadék függvényében
való rendeződése, ami egységes keretet ad a Tisza-medence átlagos havi vízháztartásának
terület szerinti rendeződésében is (Nováky 1994).
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2. ábra A vízháztartás szerkezete az átlagos évi csapadék függvényében



Az átlagos havi vízmérlegek alapján kiolvasható az átlagos vízháztartás két, a vízvisszatartás
további lehetőségeinek szempontjából jellemző vonása.

- A felhalmozódási időszak végén tárolt víz nagyobb aránya a síkvidéki vízgyűjtőkre
jellemző, ahol a felhalmozódási időszakban hulló csapadék 50-60%-a tárolódik, szemben a
hegy-és dombvidéki vízgyűjtőkkel, ahol az arány 30% körüli. A tárolt vízmennyiség síkvidéki
területen 120-160 mm, a hegy- és dombvidéki vízgyűjtőkben 70-140 mm. Síkvidéken a
nagyobb arányú és abszolút értékű tárolt vízmennyiséget a talajba szivárgó csapadék adja, a
hegy- és dombvidéki területen jelentős a kifolyás. A síkvidéki területek talajainak jelentős
potenciális víztároló képessége (Várallyay 2014) a vízháztartás szerkezetén is igazolódik.

- A kiürülési időszak vízháztartása tekintetében a síkvidéki és hegyvidéki vízgyűjtők közötti
jelentős eltérés, hogy az utóbbiaknál a csapadék egészében fedezi a párolgást, és a csapadék
párolgás feletti hányada számottevő lefolyást eredményez. Ezzel szemben a síkvidéki
területeken a kiürülési időszak csapadéka a párolgást részben fedezi, a párolgás jó részéről
a felhalmozódási időszakban, a talajban természetes úton tárolt nedvesség-készlet
gondoskodik. A csapadék bevétel és a párolgásra fordított kiadás különbözete az évi
csapadék függvénye szerint területileg meglehetősen egyértelműen rendeződik (3. ábra).

3. ábra A kiürülési időszakban a csapadék és a párolgás különbözete

3. ábra A kiürülési időszakban a csapadék és a párolgás különbözete az átlagos évi függvényében

A vízháztartási adottságok jellemezhetők a vízgyűjtőben természetes úton tárolt nedvesség
havonkénti alakulásával, amit a peresi belvízi öblözet 1921-1955 időszakra rendelkezésre álló
adatai alapján a 4. ábra mutat be. A bemutatott időszakban a vízgyűjtőben tárolt nedvesség
ciklikus változást mutat, ezért jó indikátora lehet az éghajlat alakulásának, ingadozásának.
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4 ábra  A vízgyűjtőben tárolt havonkénti nedvesség készlet időbeli alakulása (Peresi belvízöblözet)
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2. A vízhiány és enyhítésének vízháztartási lehetőségei

A vízhiány többféleképpen megfogalmazható. Jelen tanulmányban vízhiányosnak tekintjük
azt a vízháztartási állapotot, amikor viszonylag hosszabb időszak alatt lehulló csapadék nem
elég a párolgás fedezésére, ehhez szükség van a vízgyűjtőben korábban összegyűjtött és tárolt
nedvességre is. Ellenkező esetben, amikor a csapadék fedezi a tényleges párolgást, a
vízháztartási állapotot víztöbblet jellemzi. Az átlagos év felhalmozódási és kiürülési
időszakának vízháztartási szerkezete ismeretében megjelölhetők a jellemzően víztöbblettel
rendelkező és vízhiányos időszakok és/vagy vízgyűjtő területek (1. táblázat).

1. táblázat A vízfelesleggel rendelkező és vízhiányos területek és időszakok a Tisza-medencében
Felhalmozódási időszak Kiürülési időszak

Hegy- és dombvidéki területek Víztöbblet
A csapadék fedezi a párolgást
Jelentős lefolyás
Számottevő hókészlet, amely a
kiürülési időszakban ad lefolyást

Víztöbblet
A vízbevétel nagy részét a
csapadék adja, ami fedezi a
párolgást
Jelentős lefolyás a felhalmozódási
időszakban tárolt vízből

Síkvidéki területek Víztöbblet
A csapadék fedezi a párolgást
Jelentős tárolt vízmennyiség a
talajban
Csekély lefolyás

Vízhiány
A csapadék nem fedezi a párolgást
A párolgás jó részét a
felhalmozódási időszakban tárolt
víz biztosítja
Csekély lefolyás

A vízhiányos és víztöbblettel rendelkező területek között éles határ nem húzható. Amint a
Tisza-medencében a hegy- és dombvidéki térségek is fokozatosan mennek át a síkvidéki
térségbe, és ezzel párhuzamosan a csapadékosabb éghajlat a szárazabb éghajlatba, ugyanúgy
fokozatos átmenettel jelennek meg a vízhiányos területek, jelenik meg a vízhiány. A
vízháztartási szerkezetnek és értelmezésének megfelelően a vízhiány jellemzően, és a
tapasztalatokkal egybecsengően a síkvidéki vízgyűjtőkben, kiürülési időszakban jelentkezik.

A vízhiány enyhítésének lehetősége a vízhiányos térségben és időszakban a vízbevétel
növelésével meglehetősen korlátozott. A legfőbb bevételt jelentős csapadék nem növelhető,
sőt az éghajlat várható alakulása miatt inkább csökkenésével kell számolni (Bartholy et al.
2013). Számolni lehet viszont megfelelő agrotechnikai eljárásokkal a csapadéknak a talajban
való nagyobb arányú, a párolgás menetéhez jobban igazodó alakulásával. A vízhiány
fedezetére vagy enyhítésére két alapvető megoldás kínálkozik:

- felhalmozódási időszak víztöbbletének, a terület lefolyó vízének visszatartása, a visszatartott
víz kiürülési időszakban való hasznosítása,
- a víztöbblettel rendelkező vízgyűjtőkről érkező tranzit vízfolyások által szállított víz
kivezetése és szétosztása.

2.1 A vízhiányok enyhítése tározással

A vízpótlásra felhasználható visszatartható vízmennyiség nagyságára a vízháztartási szerkezet
alapján lehet tájékozódni. A vízháztartás tiszai vízgyűjtőkre jellemző szerkezete szerint a
felhalmozódási időszakban a vízgyűjtő csapadékbevételének egy része elpárolog, más része
természetes úton, síkvidékeken főként a talajban, illetve a felhalmozódási időszak végén a
belvizekben tárolódik, harmadik része lefolyást ad. Mivel a párolgó hányad még a
felhalmozódási időszakban elhagyja a térséget, a természetes úton tárolt víz minden további



beavatkozás nélkül megjelenik a kiürülési időszakban, a vízpótlás lehetőségét és korlátját a
felhalmozódási időszakban jelentkező lefolyás nagysága határozza meg. A felhalmozódási
időszakban keletkező lefolyás tározása úgy tekinthető, mint a kiürülési időszakkal jól egyező
tenyészidőszakon kívül hulló csapadék illetve az abból keletkező lefolyás visszatartása, majd
hasznosítása. A vízgyűjtő egészét tekintve vízpótlásra visszatartható lefolyás átlagos nagysága
a Tisza-medencében vízgyűjtőnként erősen változó, a változás meglehetősen egyértelműen
követi az átlagos évi csapadék területi változását, amiért ez utóbbi helyazonosításként is
szolgálhat (5. ábra).
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5. ábra A kiürülési időszakban tározással növelhető vízbevétel átlagos nagysága (zöld színnel a
síkvidéki, barna színnel a hegy- és dombvidéki vízgyűjtők) l

A síkvidéki vízgyűjtőkben a felhalmozódási időszak víztöbbletének visszatartásával a
kiürülési időszak vízbevétele évi átlagban nagyjából 10 és 50 mm közötti értékben növelhető.
Az alacsonyabb érték a Közép-Tiszavidék és Duna-Tisza-köze térségét jellemzi, a magasabb
a nyírségi vidéket, a számottevő különbözet a csapadék és domborzat vízgyűjtők közötti
eltéréséivel magyarázható. Lényegesen nagyobb a vízvisszatartás lehetősége a Tisza-medence
hegy- és dombvidéki vízgyűjtőiben, ahol a téli időszak vízfeleslegének visszatartásával és
tárolásával a kiürülési időszak vízbevétele 50-270 mm közötti nagyságban növelhető.
Síkvidéki területeken a felhalmozódási időszakban visszatartott vízmennyiségből évi
átlagban, relatív értékben 2-9%-kal növelhető a kiürülési időszak csapadékból és természetes
tározásból származó teljes természetes bevétele. A visszatartható vízzel a kiürülési időszak
természetes tárolásból eredő vízbevétele 6-33% közötti nagyságban növelhető, a magasabb
érték a nyírségi területekre jellemző. Az ilyen mértékű vízpótlás, jóllehet enyhíti a kiürülési
időszak vízhiányát, teljes megoldást nem ad, a teljes vízgyűjtőt jellemző vízhiány jóllehet
csökkenő mértékben, de továbbra is fennáll.

A kiürülési időszak vízhiányának enyhítése szempontjából vízháztartásilag kedvezőtlenebb a
helyzet, ha nem az átlagos évet, hanem az egyes éveket tekintjük. Az időjárás, elsősorban a
csapadék ingadozásának megfelelően az egyes években visszatartható lefolyás is erősen
ingadozó, eloszlása aszimmetrikus, továbbá egyfajta csoportosulást mutat. A Sajfok-Millér
vízgyűjtő esetében az évi átlagban visszatartható víz 14 mm, az egyes években 1 és 47 mm
között változik, az aszimmetrikus eloszlásból következően az évek 60%-ában értéke az
átlagos alatt marad, az évek közel harmadában érték kisebb 5 mm-nél (6. ábra).
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6. ábra  A felhalmozódási időszakban visszatartható vízmennyiség empirikus eloszlása (Sajfok-Millér)

Az éven belüli tározással visszatartható vízmennyiség nagysága és ezzel együtt a kiürülési
időszak vízbevétele mesterséges növelésének lehetősége erősen változó az egyes évekre (7.
ábra). Viszonylag nagyobb mennyiségben visszatartható víz az évek legfeljebb 20%-ában, az
erősen belvizes években, azaz nagyjából minden ötödik éven jelentkezik. A kiürülési időszak
vízbevételének vízvisszatartással növelésére vízháztartási szempontból többéves tározással
van nagyobb reális esély, ami azonban a tározótérfogat olyan növelését igényelheti, aminek a
domborzati-terepi adottságok szabhatnak korlátot.
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7. ábra A kiürülési időszak vízbevétele növelésének vízháztartási lehetőségei az egyes években (Sajfok-Millér
vízgyűjtő példáján)

A vízvisszatartással alapvető gond, hogy a tározók feltöltődése, illetve feltöltése – az
ingadozó és gyakran egészen minimális természetes lefolyás miatt – bizonytalan. Ahogy
Pálfai (2003) fogalmazza egy tanulmányában: Ha nincs víz, nincs mit visszatartani! Ilyen
bizonytalan vízháztartási helyzetre intenzív, modernizált mezőgazdaságot nem lehet alapozni.

Kedvezőbb a helyzet, ha a vízhiányt nem a teljes vízgyűjtőben, csupán a vízgyűjtőn belül
választott részvízgyűjtőkre kívánjuk enyhíteni. A felhalmozódási időszakban lefolyó
vízmennyiség, a víztöbblet visszatartásával a kiürülési időszak vízhiánya a vízgyűjtő
egészében nem, csupán kisebb térségre szorítkozva, részlegesen pótolható. A vízvisszatartás
egyik megoldása a természetes úton összefolyó és mélyebb helyeken megrekedő víz helyben
tartása, és talajba szivárogtatása. Ez a megoldás ma kevéssé gyakorolt, ma inkább a
megrekedő vizek mielőbbi elvezetése a cél. Ennek magyarázata a nagy vízszabályozás után
kialakult és többé-kevésbé rögzült földhasználat, a módszer szélesebb körű elterjedése csak a
földhasználat váltásával együtt várható (Nováky et al, 2011). Gyakrabban alkalmazott vagy
javasolható megoldás a víztöbblet összegyűjtése felszíni tározóban. A víztöbblet száraz



éghajlatú térségekben felszíni tározókban összegyűjtésének alapvető vízháztartási problémája,
hogy az ilyen térségben kialakított tározó maga is vízfogyasztó. Ez megnyilvánul abban, hogy
felületéről több víz párolog el, mint a ráhulló csapadék, továbbá, hogy a tároló vízfelületi,
potenciálisnak megfelelő párolgása jelentősen meghaladja a tározó létesítése előtti tényleges
területi párolgást. A párolgási többlet csapadék tekintetében sokévi átlagban 300-400 mm is
lehet, aminek kielégítése jelentősen csökkentheti a tározóban visszatartott vízmennyiség
tényleges vízhasznosításra fordítható hányadát. Ilyen mennyiségű vízpótlás összegyűjtése az
alföldi területen átlagos évben a térség éghajlatától függően a tározó felület 8-10-szeresétől
akár 30-szorosáig is terjedhet: a kedvezőbb arány a csapadékosabb és lefolyásban gazdagabb
nyírségi területeket, a nagyobb arány a szárazabb alföldi területeket jellemzi. A felszíni
tavakra végzett tanulmány szerint a tavak egyensúlyi felületének fenntartásához az Alföldön
átlagosan a vízfelület 14-szeresét kitevő vízgyűjtő terület szükséges (Szesztay 1963). Az
arányszámok az átlagos vízháztartás jellemzője, egyes években értéke többszörösére
növekedhet.

2.2 A vízhiányok enyhítése víz szétosztással

A síkvidéki területeink kiürülési időszakban jelentkező vízpótlásának eredményes megoldását
az átfolyó folyók vizének visszatartása és szétosztása jelentheti. Az időbeli tároláshoz
hasonlóan a víztöbblettel rendelkező területről érkező vizek visszatartása és szétosztása is
történhet természetes és mesterséges módon. Lényegében természetes úton végzett vízpótlást
eredményesen alkalmazták az ókori államokban öntözési céllal, így Egyiptomban, vagy
Mezopotámiában (Szalai 1987). A víztöbbletes területekről érkező vizek természetes
szétterülése Tisza-medencében is meghatározó volt a vízszabályozás előtti területhasználatok
kialakításában, és adta a sokféle előnnyel járó ártéri gazdálkodás alapját. A Tisza-medence
síkvidékén átfolyó folyók árvédelmi gátak közé szorítása a természetes szétosztás lehetőségét
megszűntette, de azt a vízpótlás szempontjából eredményesen kiváltotta a mesterséges
létesítményekkel történő vízszétosztás, ami lehetővé tette az öntözést a múltban, és jelentheti
jövőben a vízpótlás vízháztartási alapját.

3. A vízvisszatartás vízháztartási adottsága a Sulymoslapos példáján (esettanulmány)

A vízvisszatartás vízháztartási-hidrológiai adottságait, lehetőségét és korlátait a nagykörűi
medencében tervezett vizes élőhelyen példázzuk (Nováky 1999). A bemutatott vizsgálat része
annak az előtanulmánynak, amit a nagykörűi önkormányzat a Tisza Program ajánlásaihoz
kapcsolódva kezdeményezett a Tisza egykori árterén a fok-gazdálkodás megteremtése
hidrológiai, környezeti és technológiai feltételeinek vizsgálatára (Pekli 1999). A vizes élőhely
kialakítása egyik lehetőségeként a területi vízügyi igazgatóság szakvéleménye (KÖTIVIZIG
1999) szerint az egykori Sulymosi-tó helyén lévő Sulymos-lapos tározótere merült fel. A
tározóteret ma is használják belvíztározóként, a helyi vizek (belvizek) összeszedésére a térség
egykori kisebb vízfolyásai és vízerei nyomvonalának felhasználásával kiépült mesterséges
vízvezető rendszer szolgál. Az 1979-1988. időszakban hat évben volt szükség és lehetőség a
belvizek tárolására, ebből háromban mindössze 1-2 mm lefolyásnak megfelelő mértékben.
Számottevő víz tárolására három évben, azaz mintegy három-négy évenként volt lehetőség
(KÖTIVIZIG 1999).

A vízháztartási vizsgálat az 1979-1998. évekre havi léptékű adatokon történt, amelyek jó
részét a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság bocsátotta a vizsgálat rendelkezésére. A
vízháztartási összetevők, a csapadék, a potenciális és tényleges párolgás és lefolyás havi
értékeinek számítása a következők szerint történt.



- A havi csapadék a térségben vagy ahhoz közeli Kőtelek és Nagykörű csapadékmérő
állomások mért adatainak számtani középértékét használva.

- A potenciális párolgás havi értékeinek számítása a többé-kevésbé megbízhatónak tekintett,
a Magyarország Nemzeti Atlaszában (1989) közölt sokévi átlagos értékéből indult ki, majd
bontotta le havi értékekre a havi és évi hőmérsékleti középértékek négyzetének arányában a
PEij = λijkijPEátlag képlettel számolva, ahol k = (Tij)2/Tátlag)2, és λj a hónaptól függő
korrekciós tényező. A hőmérsékleti adatokat a vizsgált térséghez közeli Szolnok
meteorológiai állomás biztosította.

- A tényleges területi párolgás átlagos évi értékét a Magyarország Nemzeti Atlaszának
(1989) térképe adta, a havi értékek számítása a Szesztay (1956) által kidolgozott párolgási
segédletek alapján történt.

- A havi elfolyás becslése a nagykörűi medence lefolyás viszonyaira analógnak tekinthető
sajfoki vízgyűjtő alapján történt. A sajfoki belvízi vízgyűjtő 894 km2, talajai agyagos réti
szolonyecek, éghajlati adottságai hasonlóak a vizsgált nagykörűi medence éghajlatához. A
sajfoki medencében rendelkezésre állt az 1921-1958. évekre rekonstruált lefolyási adatsor
(VITUKI 1972). A sajfoki lefolyásra végzett vizsgálat szerint a lefolyási tényező
meglehetős szoros összefüggésben van a csapadékkal: csapadékosabb években értéke 5-6%
körüli, szélsőségesen eléri a 8%-ot, szárazabb években értéke csupán 1-1,5% körüli. A
nagykörűi medence havi lefolyási (R) adatsorának becslése az 1979-1998. évekre a R = P
képlettel történt, ahol P a Nagykörű és Kőtelek csapadékából számított területi átlag,  a
lefolyási tényező, amit havonként differenciáltan a sajfoki vízgyűjtő analógiája alapján lett
felvéve.

A vízháztartási mérleg átlagos havi összetevőit a 2. táblázat foglalja össze.

2. táblázat A nagykörűi medence vízháztartási összetevői havi bontásban
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

P 29 23 30 40 56 54 43 46 48 36 47 35
PET 1 5 23 62 116 144 170 148 97 51 16 7
ET 1 5 11 47 80 89 90 69 49 25 10 7
R 1 2 5 2 1 1 0 0 0 0 1 1

ΔW 27 16 14 -9 -25 -36 -47 -23 -1 11 37 28
ΣΔW 11 48 73
ΣΔW 100 116 130 121 96 60 13 -10 -11

A Tisza-völgy egészére jellemző vízháztartási adottságaihoz hasonlóan a nagykörűi
medencében is jellemző az éven belüli két vízháztartási időszak: X-III hónapok közötti
időszakban a felhalmozódás, aminek következtében március végén 130 mm csapadék
tárolódik, és ez a kiürülési időszakban fogyasztódik el. Az október-március között lehulló
csapadék 200 mm-ből 130 mm (65%) tárolódik, 59 mm (30%) elpárolog, 9 mm (4-5%) ad
lefolyást sokévi átlagban. A vízháztartás ilyen szerkezete jól illeszkedik a Tisza-völgy és azon
belül a síkvidéki térségek vízháztartási szerkezetéhez. A szerkezetből az sejlik ki, hogy a
tárolt víz lényeges növelésére alig van lehetőség. Sokévi átlagban a felhalmozódási időszak 9
mm-nyi lefolyásának vízvisszatartására van elvi lehetőség, ami a 130 mm természetes úton
visszatartott és tárolt vizet mintegy 6-7 %-kal növelheti.

A vízvisszatartásra felszíni tározótér kialakítására a legkedvezőbb feltételt – térképi
vizsgálatok alapján – az egykori Sulymosi-tó adja, ahol a terepmélyedések, mélyvonulatok
elgátolásával nagyjából 1-1,2 km2 felületű, legfeljebb 0,5-1,2 m mélységű tározótér alakítható



ki. A tározótérhez a térképi lehatárolás szerint 14 km2 vízgyűjtő tartozik, ahonnan a lefolyás
természetes úton a tározóban összegyűjthető. A tározás lehetőségeiről és korlátairól a havi
vízforgalom 1979-1998. évekre elvégzett havi léptékű szimulációs vizsgálat alapján lehet
tájékozódni. A tározó számítás a következő feltételeket vette figyelembe. A tározó induló
állapota telített, induló szintje 1000 mm, túlfolyással nem számol, azaz feltételezi, hogy a
tározóhoz érkező víz 1000 mm felett is betározható. A tározóba érkező víz kizárólag
párolgással távozik. Ennek megfelelően a tározó havi vízmérlege a

ΔHij  = Pij + Rij - PEij (3)

egyenlettel írható le, ahol Pij, Rij, és PEij  az adott hónap csapadéka, hozzáfolyása és vízfelületi
párolgása, az Rij vízfelületre való számításánál a tároló vízgyűjtője és a tároló felület arányát
figyelembe véve. ΔHij a tároló vízszintjének havi változása. Az átszámításnál a tófelület (vizes
élőhely) változásával nem számoltunk.

A tározó telítettség időbeli változása számítható üres tározóból való kiindulás feltételezésével
is. A két tározótelítettségből indulva számított tározóállapot egy idő után azonosan alakul, a
tározó mintegy felfelejti, honnan indult.
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8. ábra A Sulymos-lapos tározó telítettségi állapotának alakulása

A tározó teltsége időbeli alakulásában jól kivehetők a vízháztartási időszakok. Az is látható,
hogy a természetes, csupán a csapadékból és hozzáfolyásból álló természetes víztáplálás és
vízkiadás esetén a kezdetben telt tározó vízszintje viszonylag gyorsan, 4-5 év alatt erősen
lecsökken, a tároló vízszintje legnagyobb értékük idején is alig haladja meg a 20-40 cm-t, ami
nyilvánvalóan nem elégséges a vizes élőhely funkcióra. Üres tározóból indulva a tározó a
szükséges szintre nem töltődik fel. A nagy vízszabályozás előtt a tó fenntartását az időközi
tiszai elöntések pótolták, és tartották fenn a tóállapotot. A helyi vizek minden bizonnyal nem
elegendőek. A vizes élőhely fenntartása az adott feltételekkel helyi vizekből származó
vízpótlással nem lehetséges, a vízpótlásra egyik lehetőség a J.III-2.3.1.sz. jászsági
öntözőcsatorna.

Összefoglalás

- A Tisza-medence évi vízháztartásában két jellemző időszak, a felhalmozódási és kiürülési
időszak különíthető el. A két időszak vízháztartásának szerkezete a hegyvidéki
vízgyűjtőktől a medence belső síkvidéki térségei felé tartva az évi csapadékkal összefüggő
rendezett változást mutatja.



- A vízháztartás szerkezet alapján vízháztartási szempontból vízhiányos időszak elsősorban a
síkvidéki területek kiürülési időszakában jelentkezik, ahol és amikor a tényleges párolgás
csak a felhalmozódási időszakban természetes úton tárolt vízmennyiség biztosítja.

- A kiürülési időszak vízhiányának enyhítésére vízháztartási szempontból elvben három
megoldás jöhet szóba: a kiürülési időszak csapadékának helyben tartása, a felhalmozódási
időszak víztöbbletének visszatartása, a víztöbbletes vízgyűjtőkről érkező vizek
visszatartása, majd kivezetése és szétosztása a vízhiányos területeken

- A síkvidéki területeken a felhalmozódási időszak víztöbbletének tárolását a talajoknak és a
síkterületnek köszönhetően a természet nagymértékben megoldja. További mesterséges
visszatartással a tárolt vízmennyiség csak kis mértékben növelhető, főként a csapadékban
még az alföldi térségben is szegény középső részein, ahol a növelés mértéke évi átlagban
legfeljebb 10%, nagyobb mértékű növelésre a csapadékosabb és domborzatilag is tagoltabb
nyírségi vidéken lehet számítani.

- A csekély mértékű átlagos évi lefolyás mellett vízháztartásilag további korlátot jelenthet az
évi víztöbblet aszimmetrikus megoszlása, aminek következtében  jelentősebb visszatartható
vízmennyiségre az évek legfeljebb 20%-ában lehet számítani.

- A vízvisszatartás tervezésénél és kivitelezésénél alapvető feltétel a vízvisszatartás céljának
ismerete: az adott vízvisszatartással milyen nagyságú vízigényt milyen időbeli és/vagy
mennyiségi biztonsággal kívánnak kielégíteni.

- Száraz éghajlatú síkvidéki alföldi területeinken bánjunk csínján a helyi vizek nagyobb és
tartós vízigények kielégítése céljából történő visszatartásának elgondolásaival.
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