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Témafelvetés
 A Föld megújuló vízkészletének megoszlása jelenleg is nagy területi eltérést mutat a
Földön. A globális éghajlatváltozás következtében az eltérések tovább növekednek.

 Hazánkra nézve az aszályos időszakok hosszának és gyakoriságának növekedését
jelenti, valamint nem pusztán az évi csapadékmennyiség csökkenése, sokkal inkább az
éven belüli átrendeződése várható. A klímaváltozás miatt kialakuló vízhiány
Magyarországon  is reális veszélyt jelent.
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Témafelvetés
 A problémát esetenként tovább súlyosbítja, hogy további emberi tevékenységek
szintén befolyással vannak a vízjárásra.

 Mindez magával vonja, hogy a vízterek és a hozzájuk kapcsolódó vizes élőhelyek
jellege, területe is erősen meg fog változni.

 Számos tanulmány foglalkozik a nagyobb víztereinkkel, míg kisebb vízfolyásainkkal
elenyészően kevés. Bár ezek alacsonyabb vízhozamuk miatt kisebb biomassza
befolyással bírnak, de pont ezért érzékenyebben reagálhatnak a klímaváltozásból és az
antropogén hatásra kialakuló változó környezeti tényezőkre.

 Az EU VKI szerinti vízminősítés is kevés −rendszerint 1-2 mintavételi helyen−
vizsgálja a kis vízfolyásokat. Pedig sok esetben ezek mentén is igen változatos
körülményeket találunk.



Célkitűzés

 Egy olyan kisméretű felszíni vízfolyást vizsgáltunk, amely alkalmas arra, hogy
tanulmányozzuk magát és a környezete kapcsolatát. Valamint környezetében
felfedhessük a víztér lehetséges szennyező forrásait.

 A Tócó ideális vizsgálandó objektumnak tűnt, hiszen eredése és folyása mentén
kellően változatos körülményeket találunk, úgymint:

 kisebb-nagyobb puffer zónával övezett mezőgazdasági művelés alá vont területeket
és

állattartó telepeket,

 főútvonalat és autópályát,

 valamint átfolyik egy gyors fejlődésnek indult, kicsi településen – Debrecen-Józsán –
és egy nagyvároson –Debrecenen– is,

 érint több helyi jelentőségű védett természeti területet.



Mintavételi helyek



Anyag és módszer
 A feltáró monitorozás időpontja: 2013. április-május.
 Az operatív monitorozás időpontjai:

- Kora tavasz:  2015. 03. 31.
- Nyár:  2013. 08. 02. és 2014. 08. 05.
- Ősz:  2014. 11. 05.

 A vizsgálati helyeken a következő méréseket végeztük:
 víz hőmérséklet, pH,  vezetőképesség (WTW Multi 340i/SET)
 vízfelszinen mért fényintenzitás (Lux mérő HD-400)
 TDS, ODO (%),ODO (mg/l), Turbiditás (FNU), Chlorofill-a (μg/l),

BGA (μg/l), FDOM (RFU), FDOM (QSU) (YSI EXO-2-S3  hordozható
multiparaméteres mérőszonda)

 A mintavételi helyeken vett mintákból a következő labor vizsgálatokat végeztük
el:

 nitrit-ion koncentráció (MSZ 448-12)
 nitrát-ion koncentráció (MSZ 448-12)
 ortofoszfát-ion koncentráció (MSZ 448/18-77)
 ammónium-ion koncentráció (MSZ ISO 7150)
 KOI (MSZ 12750/21-71, MSZ ISO 6060:1991)



Felső szakasz

Tócó eredési helye (T1.) 2-es mellékág (M2/2.)

Mintavétel ideje:  2013.08.02. Mintavétel ideje:  2013.08.02.



Középső szakasz

Fűz-bokor erdő (T4.) Illegálisan felduzzasztott szakasz (T9,5.)

Mintavétel ideje:  2013.04.28. Mintavétel ideje:  2014.08.05.



Alsó szakasz

Duzzasztott szakasz Debrecen területén (T-D15.) Kis keresztmetszetű áteresz előtt(T-D19.)

Mintavétel ideje:  2014.08.05. Mintavétel ideje:  2014.08.05.



Összefoglalás
 A Tócó a vizsgálataink ideje alatt is több alkalommal, több helyen kiszáradt, vagy
minimális mennyiségű vizet tartalmazott – több helyen kap talajvíz utánpótlást is.

Lehetőségek a Tócó vízminőségének javítására:

 A felső szakasz: − megfelelő méretű pufferzónák kialakítása.

− 35-ös út elfolyó vizét levezető csatorna vizének máshova
kormányzása.

 A középső szakasz: − a fűzbokor-erdővel tarkított, kiváló állapottal jellemezhető
felső rész területeinek bővítése az alsóbb szakaszon.

− a meder illegális felduzzasztásának megszűntetése.

 Az alsó szakasz: − a mesterséges duzzasztás és a nem megfelelő méretű
átereszek

megszűntetése vagy átalakítása, lecserélése.

− a  Tócóba ömlő különböző csapadékvíz elvezető csatornák
felülvizsgálata.



"Se ízed nincs, se színed, se zamatod,
nem lehet meghatározni téged,
megízlelnek, anélkül hogy megismernének.
Nem szükséges vagy az életben:
maga az élet vagy. „

A. de Saint-Exupéry – A kis herceg


