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2-13 Kettős-Körös
Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

(1) A tervezési alegység leírása:
A vízviszonyokat meghatározó földrajzi, települési és földhasználati jelleg rövid
jellemzése, ideértve a várható településfejlődési és gazdaság-fejlesztési
folyamatokat:
A 2-13 Kettős-Körös tervezési alegység a KÖR-KÖVÍZIG működési területének
legösszetettebb része, a Kettős-Körös a teljes hazai jobboldali és a baloldali vízgyűjtőterületét
foglalja magában, melyet a tervezés során megosztottuk a Fehér,- a Fekete,- és a KettősKörös vízgyűjtőjére.
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Kijelölt vízfolyás víztestek:
- Kettős-Körös
- Fehér-Körös
- Fekete-Körös
A Kettős-Körös jobb oldali vízgyűjtőterületének kijelölt vízfolyásai:
- Büngösdi-főcsatorna
- Vargahosszai-főcsatorna
- Gyepes-főcsatorna alsó
- Gyepes-főcsatorna felső
- Korhány-csatorna
- Hosszúfok-Határér-Kölesér főcsatorna
A Kettős-Körös bal oldali vízgyűjtőterületének kijelölt vízfolyásai:
- Élővíz-csatorna
- Gerlai-holtág
- Mezőberényi-főcsatorna
- Kígyósi-főcsatorna

Büngösdi-főcsatorna

Vargahosszai-főcsatorna, Doboz

Gyepes-főcsatorna, Sarkad

Mezőberényi-főcsatorna
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Határér a Vésztői úton

Hosszúfoki-főcsatorna, Fehérhát

Kijelölt állóvíz víztestek:
- Fehérháti halastavak
- Gácsháti halastavak
- Dénesmajori halastavak
- Békéscsabai téglagyári tavak

Fehérháti halastavak

Békéscsabai téglagyári tavak

VKI vízminőségi monitoring pontok a Kettős-Körös alegység területén:

Sorszám

Név

Szelvényszám

Vízfolyás víztest feltáró monitoring mintavételi helyei
Fehér-Körös (Gyulavári, országhatár)
9,30
1
2
3

Fekete-Körös (Sarkad, országhatár)
Kettős-Körös (Mezőberény)

15,90
12,40
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Vízminőségi
monitoringpont
azonosító VOR

X

Y

Vizsgáló
felügyelőség

AIJ547

145256

825061

TI-KTVF

AIJ548
AIJ636

152713
169747

832197
804837

TI-KTVF
TI-KTVF

Sorszám

Szelvényszám

Név

Vízminőségi
monitoringpont
azonosító VOR

Y

159675
163740

811035
809250

159773

810646

149781
158797

812882
826853

TI-KTVF
TI-KTVF

3+236
10+685

147327
153673

811674
812467

TI-KTVF
TIKTVF

21+420

157357

830587

TI-KTVF

Vízfolyás víztest operatív monitoring mintavételi helyei
1
Kettős-Körös (Békés, duzzasztó felett)
26,30
Élővíz-csatorna (Békés, torkolat)
0+390
2
Békés III. tápcsatorna (vízhozammérő
vashíd)
0+695
3
4
5
6
7
8
9

Élővíz-csatorna (Békéscsaba, Veszely)
Gyepes-csatorna (Matus tiltó fölött)

10

Korhány csatorna (Geszt)
Hosszúfok-Határér-Kölesér (Zsilipes
híd)

11

Hosszúfok-Határér-Kölesér (Kölesér,
Sarkadkeresztúr)

12
13

24+200
14+529

Kígyósi főcsatorna (Békéscsaba-Fényes,
régi Aradi híd)
Gerlai-holtág (Gerla Dobozi úti híd)
Gyepes-csatorna (Sarkad, Dózsa tiltó
alatt)
Mezőberényi főcsatorna (Nagyzugi
sztp.-nél)

Vargahosszai főcsatorna (Rosszerdei
bekötőúti híd)
Büngösdi főcsatorna (Gácsháti bejáró
hídja)

Vizsgáló
felügyelőség

X

TI-KTVF
TI-KTVF

AIJ540
AIJ565

0+000

169110

805749

TI-KTVF

12+238

172269

844663

TI-KTVF

0+833

168763

807549

TI-KTVF

27+108

167312

830784

TI-KTVF

2+988

160127

814461

TI-KTVF

1+735

173661

802026

TI-KTVF

A tervezési alegység területén található felszín alatti víztestek:
kód
HU_sp.2.12.2
HU_sp.2.13.1
HU_sp.2.13.2
HU_p.2.12.2
HU_p.2.13.1
HU_p.2.13.2
HU_pt.2.3

Víztest
név
Körös-vidék, Sárrét
Maros hordalékkúp
Körös-Maros köze
Körös-vidék, Sárrét
Maros hordalékkúp
Körös-Maros köze
Délkelet-Alföld

típus
talajvíz
talajvíz
talajvíz
rétegvíz
rétegvíz
rétegvíz
termál

A víztesthez rendelt
alegység
2 -6-3
2 -7-2
2 -6-2
2 -6-3
2 -7-2
2 -6-2
2 -6-4

A víztest felügyeletét
ellátó KÖVIZIG
KÖR-KÖVIZIG
ATI-KÖVIZIG
KÖR-KÖVIZIG
ATI-KÖVIZIG
KÖR-KÖVIZIG

Területe, domborzati jellege, kistájak stb.
A Kettős-Körös vízgyűjtője alapvetően három részvízgyűjtőterületéből tevődik össze. A két
legjelentősebb részvízgyűjtőa két határt metszőfolyó - a Fehér- és Fekete-Körös –
vízgyűjtőjét jelenti, míg e két folyó összefolyását követően a Kettős-Körösnek is van saját
vízgyűjtőterülete. A vízgyűjtőterületek legjellemzőbb adatai az alábbiak:
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A folyók vízgyűjtőterületei
Magyarország/km2

Románia/km2

Összes/km2

Fekete-Körös

151

4494

4645

Fehér-Körös

298

3977

4275

Kettős-Körös

1295

171

1466

Kettős-Körös
össz.

1744

8642

10386

Folyó

Fekete-Körös
A Fekete-Körös forrásai a Bihar hegység szívében, a Nagy-Bihar orma alatt fakadnak. A
folyó a Bihar- és a Béli-hegység közötti völgyben, sziklás, kavicsos mederben Észak felé
ívelve, a Királyerdődéli oldalán jut ki a síksági területekre. Innen a meder inkább már
keményebb agyagba vágta be magát. Vízgyűjtőjének alakja árvízi levonulás szempontjából
kedvezőtlen, mivel szétterült, hossza alig több mint a legnagyobb szélessége.
A Fekete-Köröst több patak táplálja, melyek közül a hegy-, dombvidéki szakaszokon
elsősorban a jobb oldali mellékvizek számítanak jelentősebbnek. A Rézbányai-ág a felső
szakasz egyik legtöbb vizet szállító mellékvize, míg a Köves-Körös a legmagasabbról eredő
mellékvíz ezen a szakaszon. Mindkettőa Bihar nyugati oldalában ered. A Rosszia-, a Hollódiés a Gyepes-Görbedi-patak a Királyerdő délnyugati lejtőinek vizeit, míg balról a
legjelentősebb mellékvizek a Béli-hegység nyugati oldalának vizeit gyűjtik össze. Ezek közül
is a Tőz-patak -igen jelentős saját vízgyűjtőjével- kimagaslóan a legjelentősebb mellékvíz.
Fehér-Körös
A Fehér-Körös a Bihar-hegység DK-i lejtőjén, 980 m magasságban ered, az 1200-1500 m
magas vízválasztó lejtőjén. A vízgyűjtőt É-ról a Bihar-, majd a Béli-hegység, D-ről, a Maros
felől a Zarándi-hegység határolja. A folyó rövid D-DNy-i szakasza után Brádtól Ny-Ény-i
főirányt követve halad a síkság felé, majd Gyula alatt egyesül a Fekete-Körössel. Legfelső
szakaszán - mint rohanó hegyi patak - sziklás, kavicsos talajban halad mintegy 17,5 m/km
eséssel, majd Borosjenőfölött már szelíd dombok kísérik, ahol esése 0,5-1 m/km-re csökken.
Ezen a szakaszon a folyó medre főleg agyag és durva homok. Kisjenőtől kezdve a folyó
síksági viszonyok között, agyagos mederben folytatja útját.
A Fehér-Köröst hegyvidéki szakaszán több patak táplálja. Ezek közül a legjelentősebbek a
jobb oldalon a Ribicza-, a Halmágyi-, valamint a - Menyházai- és Dézna-patakok
egyesüléséből keletkező- Sebes-patak. Bal oldalról a legjelentősebb mellékpatakok a Váca és
a Zöldes, illetve a Csigér. Minden oldalvízfolyás nagy – átlagosan 18 m/km – eséssel
rendelkezik, mivel némelyikük 1000 m körüli magasságból eredve, rövid futás után éri el a
befogadó Fehér-Köröst.
A Fehér-Körös felsőszakaszán szűk és hosszú, meredek oldalú völgyben folyik, csak
Körösbányánál és Nagyhalmágynál szélesedik ki, majd a Csucsi szorosban újra összeszűkül.
A vízgyűjtőterület alakja elnyúlt, hossza mintegy ötszöröse az átlagos szélességnek.
Kettős-Körös
A Kettős-Körös a Fehér-Körös és Fekete-Körös összefolyásától a Sebes-Körös jobb oldali
betorkolásáig tart, klasszikus értelemben nem vehetőönálló folyónak, hiszen saját forrással
nem rendelkezik, csak mellékfolyóiból táplálkozik.
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Teljes hosszában Magyarország területén folyik, azonban vízgyűjtőjének egy kis része a belé
torkolló csatorna-rendszerek révén Romániába is átnyúlik. Esésviszonyait tekintve tipikusan
alföldi vízfolyásnak tekinthető, melyhez számos oldal-csatorna (zömében korábbi holtágak)
csatlakozik. Ezek közül vízgyűjtőterület szempontjából is kiemelkedőjelentőséggel bír balról
az Élővíz-csatorna, jobbról a Vargahosszai-, valamint a Hosszúfok-Határér-Kölesérfőcsatorna.

A Kettő
s-Körös alegység területén elhelyezkedőkistájak:
Kis-Sárrét
A kistáj Békés és Hajdú-Bihar megye területén helyezkedik el. Területe 700 km2. A SebesKörös hordalékkúpjának D-i lábánál elhelyezkedő85 és 95 m közötti tszf-i magasságú
tökéletes síksági kistáj. Orográfiai domborzattípusát tekintve középsőrésze rossz lefolyású,
alacsonyártéri szintűsíkság, csak É-i és K-i pereme tekinthetőármentes síkságnak. A rossz
lefolyásokat a medencehelyzet, amit az É-on (Ős-Szamos) és D-en (Sebes-Körös) található
folyóhátak alakítottak ki. Az óholocénban itt nagykiterjedésű mocsárvidék képződött.
Horizontális felszabdaltsága csak a peremeken érzékelhető, gyakoriak a morotvák, fattyúágmaradványok.
A Körösök dinamikusan süllyedő medencéjében a több ezer méter vastag - jelentős
termálvízkészletet is tartalmazó - pliocén rétegsorra vékonyabb pleisztocén-holocén, főként
folyóvízi üledékek települtek. Ezek a felszínre csak az ÉK-i és D-i kistájperemen bukkannak
(Komádi, Körösszakál, vakoló homok 0,3 Mm3). A felszín közeli üledékek nagy része ártéri
mocsári iszap, agyag. A Sebes-Körös mentén a Körösújfalu-Vésztőközötti terület az egykori
mocsárvidék központja volt. A Nagy-Sárrétnél idősebb mocsarának üledékeiben a lassú
feltöltődésre utaló érettebb tőzeg fordul elő. Tőzeg a felszínen csak a mélyebb részeken van;
többnyire 30-40 cm-es lencsékben települ, s általában lápi, réti agyag borítja. A kistáj középső
része igen erősen szennyeződés érzékeny.
Körösmenti-sík
A kistáj Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén helyezkedik el, 83 és 90 m közötti
tszf-i magasságú tökéletes síkság. Területe 1200 km2.
A domborzat vertikálisan gyengén tagolt, az átlagos relatív relief 1,5 m/km 2. A felszín a Fekete- és Kettős-Körös vonalától D felé enyhén emelkedik. Az ortográfiai domborzattípusok
szempontjából a Fehér- és Kettős-Köröstől É-ra alacsonyártéri szintűsíkság, amelyet ÉNyDK-i elrendeződésben kisebb, általában lösziszappal magasított folyóhátak ármentes darabjai
tarkítanak. D-re néhány ártéri öblözettől (pl. Gerla) eltekintve ármentes síkság. Az ártéri
szintűrészek morotva- és mederroncsok hálózatával és elgátolással keletkezett mocsár- és
lápmaradványokkal borítottak.
A kistáj rétegtani viszonyai és a Berettyó-Körösvidék hajdani folyóhálózata azt valószínűsíti,
hogy a holocénben itt volt a legjelentősebb az üledék felhalmozódás. A Kettős-Körös
vonalától É-ra az ártéri iszap, agyag a típusos. Sarkadtól É-ra kisebb tőzeges-kotus felszínek
is előfordulnak. D felé már többnyire lösziszap és ártéri infúziós lösz borítja a területet,
hozzájuk lokálisjelentőségűtéglaagyag-készletek (Gyula, Békés) kapcsolódnak.
Békési-hát
A kistáj Békés és Csongrád megye területén helyezkedik el, 83 és 105 m közötti tszf-i
magasságú, enyhén Ny- ÉNy felé lejtő, változatos folyóvízi és szélhordta üledékekkel fedett
hordalékkúp síkság. Területe 1300 km2 . Átlagos relatív reliefe 2,5 m/km2, K-en nagyobb, Ny-
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on alacsonyabb értékek jellemzőek. Az országhatár közeli felszínek az ártéri szintűsíkság, a
továbbiak az alacsony ármentes síkság orográfiai típusába sorolhatók.
A kistáj területe a marosi hordalékkúp Magyarországra esőrészének központi, ill. É-i szárnya.
A domborzati adottságok kedvezőfeltételeket teremtenek a növénytermesztés számára.
A kistáj K-ről Ny-i irányba általában finomodó felszín közeli üledékeit vékony pleisztocén
végi holocén kori infúziós lösz, ill. lösziszap borítja. A hordalékkúp kavicsos összletének
vastagsága K-DK-en 8-10 m (Kevermesen 2 Mm 3, Lőkösházán 5 Mm3 betonkavics készlet),
Ny-ÉNy-on többnyire már csak 1-2 m. Az ősfolyó medrét jelző kavicslerakódások
fokozatosan homokos üledékekbe mennek át (Gyula, Orosháza, Elek, Újkígyós üveghomok ,
vakolóhomok készlete 5Mm3), s helyenként másodlagos, áthalmozódott, szélhordta homok
fedi a felszínt.
Békési-sík
A kistáj 83 és 92 m közötti tszf-i magasságú, infúziós lösszel és agyaggal fedett, jelenleg
magasártéri szintben elhelyezkedőmarosi hordalékkúp-síkság peremi része. Békés és JászNagykun-Szolnok megye területén helyezkedik el, területe 1250 km 2. Kis átlagos relatív
reliefű(2-3 m/km 2). A kistáj az alacsony ármentes síkságok orográfiai domborzatába
sorolható; felszínén mozaikszerűen néhány rossz lefolyású alacsony síksági típus is
azonosítható. Horizontálisan gyengén szabdalt. A felszíni infúziós löszös, ártéri iszapos,
agyagos üledékek a marosi ill. a körösi hordalékkúpok peremi zónájához tartoznak, ill. azok
közén rakódtak le. Ezekhez az üledékekhez jelentős hasznosítható nyersanyag előfordulások
kapcsolódnak: cserép- és vázkerámiai agyag (Békéscsaba 11Mm3 ), téglaagyag (Mezőberény
6,5 Mm3, Gyoma 0,5 Mm 3).

Általános geológiai viszonyok, talajtípusok
A vízgyűjtőfelszínét – mint általában az Alföldet – a földtörténet legfrissebb képződményei
borítják, holocén és pleisztocén végi üledékek. (holocénkori öntésagyag, réti agyag, szikes
iszap, pleisztocénkori iszapos infúziós lösz, löszös futóhomok, alárendelten folyóvizi ártéri
agyag)
A Kárpátok által ívesen körülfogott térségen belül a Tiszántúl, mint a Kárpát medence
legfiatalabb medencerésze, az óharmadkor óta fokozatosan és szakaszosan alakult ki. A
Körösök vízgyűjtőterülete alatt rejtőzködőkristályos küszöb a prekambriumi idők óta
szárazulat volt, s a kréta időszak végére hatalmasan kiemelkedve megközelítette a 3500 m.
tszf. magasságot. A miocén elején még mindig a tengerből magasan kiemelkedő, de lassan,
lassan süllyedősziget volt. Jégárak borította csúcsiról vad gleccser patakok és folyók hordták
és öntötték vizüket, valamint durvább, finomabb hordalékukat és törmelékgyűjtő
geoszinklinális vályúba. Ezért veszi körül a Körösök vízgyűjtőterületének kristályos magját
patkó alakban flissel feltöltődött geoszinklinális.

Éghajlat, csapadék
A Kettős-Körös vízgyűjtője a meleg, mérsékelten száraz, forró nyarú éghajlati körzethez
tartozik. Csak DNy-i része sorolható a tipikus alföldi klímaterülethez. Éghajlatában jól
kimutatható az Erdélyi-szigethegység hatása, ami a csapadék Kelet felé való növekedésében
nyilvánul meg. Ez a hatás már az országhatáron belül is érvényesül.
A vízgyűjtőidőjárása változatos, a szélsőségekre hajlamos. Gyakoriak az évszakos átlagoktól
erősen eltérőjelenségek, ezért a hosszú távú meteorológiai előrejelzések bizonytalansága
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nagy. Jellemző az időjárási helyzetek rövid időn belüli ismétlődése, a frontok és
felhőrendszerek huzamos ideig ismétlődően közel azonos pályán való mozgása.
A vízgyűjtőterület általánosságban belvízzel közepesen veszélyeztetett terület, azonban a
Fehér-Körös, az Élővíz-csatorna a Vargahosszai-főcsatorna és a Gyepes-főcsatorna alsó
vízgyűjtőterületének egyes területeire az erősen veszélyeztetettség a jellemző. (Pálfay)
Ugyanakkor a Mezőberényi-főcsatorna vízgyűjtő területe belvízzel alig veszélyeztetett
területnek tekintendő.

Településhálózata, nagyobb települések
A tervezési alegység területéhez tartozó települések teljes bel- és külterülettel együtt:
Városok: Gyula, Sarkad, Békés,
Községek: Kötegyán, Méhkerék, Újszalonta, Mezőgyán, Sarkadkeresztúr, Doboz, Tarhos,
Bélmegyer, Szabadkígyós, Murony,
Teljes belterülettel és a külterület egy részével:
Városok: Békéscsaba, Mezőberény, Elek,
Községek: Kamut, Kétegyháza, Geszt, Újkígyós, Köröstarcsa,
Külterületük egy részével:
Városok: Körösladány
Községek: Vésztő, Okány, Zsadány,
Medgyesegyháza, Pusztaottlaka, Kétsoprony

Nagykamarás,

Lőkösháza,

Csárdaszállás,

Gazdasági jellege (ipari, mező
gazdasági, idegenforgalmi stb.), földhasználat
jellege (szántó, erdőstb.)
A Kettős-Körös alegység területén a Sarkadi, illetve a Közép békési kistérség települései
találhatóak. A vízgyűjtőterületének magyarországi részén a mezőgazdasági hasznosítású
területek aránya igen nagy, több mint 86%-ot tesz ki. Ennek nagy része szántó, kisebb
hányada pedig rét, legelő. Sajnálatos módon az erdőterületek aránya még az egyébként is
alacsony országos átlaghoz képest is igen csekély, mintegy 3,5%-ot tesz ki. Lakott terület 4,7
%, kert és gyümölcsös 0,6 %, míg egyéb területek 4,9%-ot tesznek ki. A mezőgazdasági
hasznosítású területeken a búza, kukorica és a napraforgó dominál, de kisebb-nagyobb
mértékben megtalálható itt a hazai mezőgazdaság majd minden jellegzetes terménye.
A felsővízgyűjtőterületen, vagyis Romániában már egész más képet mutat a növénytakaró,
illetve a művelési ágak megoszlása. A domborzatnak megfelelően itt az erdőterületek aránya
igen magas, kb. 85 %. Az erdőfajták közül a tölgy-, illetve bükkerdők vannak túlsúlyban, de
kis mértékben található akác és fenyőis. Egyéb növényzet - melyekbe beletartoznak a
mezőgazdasági művelés alatt álló földek, a rétek, legelők, fás puszták -, a maradék 15%-át
adja a vízgyűjtőterületnek. A mezőgazdasági hasznosítású területeken a búza és a napraforgó
a leginkább jellemző, de helyenként jellemzőmég a cukorrépa, a burgonya és a rizs is.

Fejlődési irányok
Magyarország tradicionális kelet-nyugati fejlettségbeli kettéosztottságát a XX. század
második felében egy délnyugat-északkeleti irányba húzódó fejlesztési tengely váltotta fel,
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amelytől délre az ország keleti és nyugati felén egyaránt a gazdasági fejlesztésekből kevésbé
részesülő, így gazdaságilag fokozatosan leszakadó területek helyezkedtek el.
A piacgazdaságra való áttéréssel tehát az ország más térségeitől való több évtizede tartó
relatív lemaradása tovább folytatódik, s napjainkra a gazdasági-társadalmi átalakulás egyik
vesztesének tekinthető.
A térség legfontosabb erőforrását az országosan is kiemelkedően jó termőföld jelenti.
Elsősorban ennek a következménye, hogy a vízgyűjtő területének több, mint 80%-a
mezőgazdasági termelésben hasznosul. A jó termőföldön kívül a kőolaj- és földgázmezők, a
széndioxid-, valamint a termálvíz-előfordulás és az agyagásvány készletek érdemelnek
említést.
A gazdaság szerkezete a mai napig megőrizte hagyományosnak tekinthetőjellegét, amin belül
az alapanyag termelése játssza a leghangsúlyosabb szerepet, ezzel pedig a termelődőprofit
jelentős része a térségen kívül hasznosul.
Az ipar szerkezete elsősorban a feldolgozóipar azon ágazataiból tevődik össze, amelyekben a
bérek a legalacsonyabbak. Az ipar fejlettsége alacsony színvonalú, amit a tőkehiány, így a
külföldi tőke alacsony aránya jellemez.
A gazdasági fellendülés elmaradását a terület forgalmi árnyékhelyzete, a forgalmi
törzshálózatok fejlesztéséből való kimaradás és a meglévőút- és vasúthálózat rendkívül rossz
állapota fokozza. Az elmúlt évek kedvezőgazdasági változásai életszínvonal javító hatása
még nem érzékelhetőszélesebb körben. Ennek két főoka van: a fejlesztések csupán néhány
településre koncentrálódtak, valamint megoldatlanok a súlyos foglalkoztatási problémák.
A lakosság ellátottsága tekintetében megállapítható, hogy az alapellátás különbözőformáinak
elérhetősége a régió egyes térségeiben a hiányos közlekedési feltételek miatt erősen
korlátozott, ugyanakkor – a demográfiai folyamatok, illetve a társadalmi-gazdasági fejlettségi
szint következtében – a lakosság egészségi állapota összességében az átlagosnál rosszabb.
E terület – csakúgy, mint Kelet-Magyarország – természeti adottságai változatos
idegenforgalmi vonzerővel bírnak. A vízgyűjtőn lévőtelepülések közül kiemelkedik Gyula,
mely elsősorban gyógy-turizmusáról híres, de a térség vendégforgalmában meghatározó
szerepet töltenek be a folyók, valamint a határmentiség.
A terület egyik karakteres vonása, hogy kistelepüléseinek nagy része máig őrzi az odatelepült
nemzetiségi csoportokat.
A fentiek következtében e térség nem képes megtartani lakosságát, jelentős a népességszám
csökkenése, folytatódik az elöregedés. Az alacsony szintű iskolai végzettség pedig
megnehezíti az innovációkra építőregionális fejlődést.
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(2) Jelentős emberi beavatkozások a területen
A vízgyűjtőegészét érintő
, a lefolyási, az utánpótlódási - megcsapolási viszonyokat
jelentő
sen módosító beavatkozások (földhasználati arányok változása,
belvízlevezetés)
A Romániából érkezőkülvizek felfogására 1900-ban készült el a Felfogó-csatorna, mely
Kvassay Jenőtervei alapján a Bihari dombvidék kisvízfolyásait vezeti a Fekete-Körösbe.
A Kígyósi-főcsatorna vízgyűjtőjén két kiépített belvíztározó található: Tavaszréti (506 ha-on
3,63 millió m3) és Kígyósi-tározó (505 ha-on 2,5 millió m3)
Gravitációs vízbevezetési lehetőségek a folyók fővédvonalain keresztül:
Befogadó a Kettős-Körös
Mentesített vízfolyás
műtárgy
átmérő(Ø m)
Büngösdi-főcsatorna
Büngösdi zsilip
1*1,0
Hosszúfok-Határér-Kölesér
Hosszúfok I.
1*0,80
Hosszúfok II.
1*2,0
Hosszúfok III(üzemen kívül) 1*1,60
Hosszúfok IV.
2*2,0
Vargahosszai-főcsatorna
Vargahosszai zsilip
1*2,0
Élővíz-csatorna
torkolati zsilip
1*2,0
Békés II.
2*2,0
Békés III.
2*1,60*2,50
Békés I. (üzemen kívül)
2*1,20
Befogadó a Fekete-Körös
Mentesített vízfolyás
Bárkás-csatorna
Malomfoki-csatorna

műtárgy
Sarkadi zsilip
Malomfoki zsilip

átmérő(Ø m)
2*2,0
1*2,0

Befogadó a Fehér-Körös
Mentesített vízfolyás
Gyulai-tápcsatorna

műtárgy
Élővíz-tápzsilip

átmérő(Ø m)
2*2,2

A Mezőberényi-főcsatorna és a Fehér-Körös vízgyűjtő területe (Gyulavári-főcsatorna)
kizárólag szivattyúsan mentesíthető az árvízvédelmi töltésen keresztül, gravitációs
vízkivezetési lehetőség nincsen.
Belvízmentesítőfőbefogadóba emelőszivattyútelepek:
Befogadó a Kettős-Körös
Mentesített vízfolyás
szivattyútelep
kapacitás (m3/s)
Büngösdi-főcsatorna
Büngösdi II.
2,4
Hosszúfok-Határér-Kölesér Hosszúfok II.
6,0
Hosszúfok IV.
8,5
Vargahosszai-főcsatorna
Vargahosszai
6,0
Mezőberényi-főcsatorna
Nagyzugi
6,0
Élővíz-csatorna
Békés II.
11,0
Békés III.
12,0
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Befogadó a Fehér-Körös:
Gyulavári-főcsatorna

Gyula II.

3,8

Befogadó a Fekete-Körös:
Fekete-Körös-Kopolya ök.
Bárkás

Malomfoki
Sarkadi

4,40
9,0

A medret és az árteret érintő
, fő
ként árvízvédelmi célú beavatkozások
(szabályozás, árvédelmi töltések, mesterségesen kialakított meder, fenntartás)
A természetföldrajzi fejlődési folyamat, amely a Körösök vidékén a földtörténeti jelenkorban
végbement, egészen a XIX. sz. elejéig meghatározta a vízrendszer fejlődését.
A folyók hordaléka folyamatosan töltötte a Tiszántúl süllyedőmedencéjét.
A feltöltődés a folyó menti sávokban, a folyóhátakon volt a legintenzívebb, míg a nagy
területeket elöntőés lefolyást csak nehezen találó árvizek kiterjedt mocsárvidéket alakítottak
ki.
A török uralom megszűnésekor a Körös-Berettyó vidéken mintegy 144 000 ha volt vízjárta
terület, illetve mocsár.
A vízviszonyok megjavítására irányuló elsőkísérletek, folyóátvágások, árkolások a XVIII. sz.
végére tehetők.
A vízrendezés műszaki alapfeltételeit a Körös-Berettyó rendszer 1818-23-ban készült vízrajzi
térképezése teremtette meg. Huszár Mátyás tervei alapján a szabályozási munkálatokat 1829ben kezdték meg. Az 1834-ig elvégzett munkák még csak fenntartási jellegűek voltak
(mederszélesítés, mélyítés, malmok elbontása, helyi töltések építése), melyek a vizek
kártételeit csak kismértékben enyhítették.
1834-1855 közötti időszak legfontosabb eredménye a jóváhagyott szabályozási terv, mely
alapján a tényleges építési munka 1855-ben kezdődött meg.
A munkák nagy részét 1855-1861 között végrehajtották.
A terv a Hármas,- és Kettős-Körös tiszai torkolat és Békés közötti szakaszán 44 átvágást
irányozott előúgy, hogy az addig 265 km folyóhossz 162 km-rel rövidült meg.
A szállítandó nagyvízhozamot Bodoky Károly a Kettős-Körös esetében 500 m 3/s-ban
határozta meg.
A töltéseket 1855. évi árvízszint fölött 0,94 m-rel tervezték megépíteni Öcsödig 379,0 m a
Sebes-Körösig 284,0 m és Békésig 190,0 m töltéstávval.
A Fehér-Körösön figyelembe vett árvízhozam 310,0 m 3/s volt. A szabályozás során Gyulavári
és a Kettős-Körösön Békés között egyetlen iránytöréssel 19,0 km hosszú egyenes medret
ástak, melybe Szanazugnál bekötötték a Fekete-Köröst. A nagy csatorna töltéseivel együtt
1861-ig elkészült.
A Fekete-Körösön csak 203,0 m3/s volt a mértékadónak felvett vízhozam. 1861-ig a
Szanazugi torkolat kialakítását és a mai országhatárig hat átmetszés kiásását végezték el. A
töltések magassága az 1855. évi nagyvíz felett 0,78 m volt, a töltéstávolság 95,0 m, a
koronaszélesség 2,4 m.
A kötöttebb talajokban kiásott vezérárkok nem fejlődtek megfelelően a tervezett
mederméretek és ezzel a szükséges vízszállító képesség nem alakult ki. A töltéstávolságok is
sok helyen elégtelennek bizonyultak. Az 1870-es év árvizei a töltéseket több helyen
meghágták és számos töltésszakadást okoztak.
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Új szabályozási terv szerint 1895-ig a Körösökön a vizek kártételei elleni átfogó szabályozás
tulajdonképpen befejeződött. Az árvízhozam a Fehér-Körösön 351,0 m3/s, Fekete-Körösön
422,0 m 3/s értékkel került meghatározásra. Az új mederméretek: a Kettős-Körösön kisvíz alatt
1,5 m, 20,0 m fenékszélesség, 1:3 rézsűhajlás. A töltések távolsága 300,0 m lett, a
korábbiaknál nagyobb töltéstesttel és magassági biztonsággal.

A Fekete-Körös hullámtere és töltése
A folyamatosan emelkedőárvízszintek miatt a töltéseket többször emelték, méreteit bővítették
és néhány töltéskorrekció is történt.
Az 1919-es árvíz után alakultak ki azok a méretek, melyek a Körösök töltéseit 1960-ig
jellemezték. Általában 4-5,0 m koronaszélességűek voltak, magasságuk pedig a mértékadó
árvízszint fölött 60-150 cm között változott. A mentett oldali rézsűhajlás 1:2, a vízoldali 1:3
volt, a Kettős-Körösön padkával.
Az 1970. évi árvíz után az árvízvédelmi biztonság kérdése újra előtérbe került, a jelenlegi
jogszabályok szerint a töltések méretének a mértékadó árvízszint fölött 120,0, helyenként
150,0 cm-rel kell lennie. Ennek a méretnek a kialakítása jelenleg is folyamatban van.
A Kettős-Körös vízgyűjtőterületének jelentős része mélyártér, így árvízi elöntés által
veszélyeztetett, mely elleni védelem érdekében 11 település rendelkezik árvízvédelmi
körtöltéssel. (Gyula /Gyulavári, Dénesmajor, Remete, Városerdő/, Békéscsaba /Gerla/, Békés,
Mezőberény, Köröstarcsa, Körösladány-Újladány, Doboz, Tarhos)
A vízgyűjtőterületen három kiépített árvízvédelmi szükségtározó van kiépítve:
A Fehér-Körös vízgyűjtő területén a Kisdelta, a Kettős-Körös (Büngösdi-főcsatorna)
vízgyűjtőterületén a Mérgesi, a Fekete-Körös árvizeinek megcsapolására, de a Fehér-Körös
vízgyűjtőterületén a Mályvádi árvízvédelmi szükségtározó.
Az árvízvédelmi biztonságot fokozza, hogy a Románia felől betörővizek ellen lokalizációs
töltések épültek. (Fehér-Körös bal oldali, Fehér-Fekete-Körös közötti, Fekete-Sebes-Körösközötti lokalizációs töltések.)
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A vizek tározása és duzzasztása miatt a hosszirányú átjárhatóságban, a
sebességviszonyokban, a kapcsolódó felszín alatti vizek állapotában és a
vízminő
ségben okozott változások
A XX. század elején vízhasznosítási igények is jelentkeztek és megkezdődött a Körösök
csatornázása, melynek célja az öntözési vízigények gravitációs biztosítása, valamint a
hajózáshoz szükséges mélység kialakítása.
A Gyula-Békés nagycsatorna megépítésével holt meder lett a Fehér-Körös Gyula,
Békéscsaba, Békés közötti szakasza. (Ez a mai Élővíz-csatorna)

Élővíz-csatorna Békés belterületén

Élővíz-csatorna Békéscsaba külterületén

Vízpótlására 1896-ban megépítették a Gyulai tűsgátat, mely 1995-ben tömlősgátként került
átépítésre.
A duzzasztómű egész évben (árvízmentes időszakban) üzemel, szélessége: 25,30 m,
maximális duzzasztási szintje: (+180 cm) 86,80 mBf.
A duzzasztóműhalzsilippel nem rendelkezik.
1969-ben készült el a Kettős-Körösön a Békési duzzasztómű. A gátszerkezet 2x18 m széles,
a duzzasztást billenőtáblák biztosítják.
duzzasztási szint (optimális): + 460 cm (85,92mBf), tározott víz:4,7 millió m3
duzzasztási szint (max.): + 510 cm (86,42mBf), tározott víz: 6,7 millió m3
alvízszint: 81,98mBf (Bszta. + 485 cm)
A duzzasztóműáprilis 15. és november 15. között üzemel, melytől kedvezővízviszonyok
esetén el lehet térni.
A duzzasztóműbe halzsilip került beépítésre, mely azonban kialakításánál fogva a funkcióját
nem teljes mértékben tudja ellátni.
A duzzasztóműa Kettős-Körös víztestét kétfelé osztja.
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Békési duzzasztómű

Gyulai tömlősgát

Jelentő
s vízkormányzási szabályozások, átvezetések más vízgyűjtőre, ill. más
vízgyűjtő
ről, a cél megjelölésével
A Dögös-Kákafoki-főcsatorna vízgyűjtőjéből a Tulkánéri-főcsatorna vízgyűjtője (mely a
Hármas-Körös vízgyűjtőterületéhez tartozik) vízkormányzással mentesíthető az Élővízcsatorna vízgyűjtőfelé is.
A Fekete-Körös hazai vízgyűjtőjének belvízmentesítése döntően a Kettős-Körösbe történik,
az egész terület belvize gravitációsan és szivattyúsan is a Hosszúfoki torkolatnál kerül
bevezetésre közepes belvíznél.
A Gyepes-főcsatornán érkezőbelvizek levezetése nagy belvíznél részben történhet a Bárkás csatornán keresztül a Fekete-Körös felé.
A Fekete-Fehér-Körös közötti terület megosztható lenne a két Körös között, a belvíz
mentesítés módja miatt (Gyula II. sztp.) azonban a Fehér-Körös felé van figyelembe véve.
A Fehér-Körös baloldali vízgyűjtőterülete átvezethetőa Kettős-Körösbe az Élővíz-csatorna
belvízrendszerbe.
A Holt-Sebes-Körös - Határér összekötő csatornán keresztül a Holt-Sebes-Körös
vízelvezetését meg lehet oldani a Hosszúfoki szivattyútelepek felé.
A Kettős-Körös természetes vízhozama nem elégíti ki az öntözési igényeket, ezért a Tiszai
vízrendszerből vízátvezetés történik.
A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részére a hiányzó hasznosítható
készlet pótlására a Kettős-Körös tervezési alegységet érintően tiszai vízátvezetés egyrészt a
Kiskörei rendszerből történik a Nagykunsági Főcsatorna Keleti ág - Hortobágy -Berettyó
útvonalon, 12, 4 m3/sec mennyiségben. Másrészt a Tiszalöki rendszerből a Keleti főcsatorna Berettyó (Bakonszeg) - Sebes-Körös útvonalon 8,0 m3/sec mennyiségben, ahol a Bakonszegi
műtárgy felújításáig csak 2,0 m3/sec vízátadás történhet.

Jelentő
s települési, ipari, energetikai, bányászati és mező
gazdasági célú
vízkivételek vízvisszavezetések, beleértve a szezonális változékonyságot is
A Kettős-Körös folyóból kerül kivételre a Boldisháti, az NK-XIV és a Vargahosszai
öntözőrendszerek vízigénye a Tökföldi szivornyán és a Vargahosszai-főcsatornán keresztül
biztosítható, a Dánfoki szivornyánál az Élővíz-csatorna vízpótlása, vízfrissítése történik.
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A Mezőberényi-főcsatorna befogadója három rizstelep lecsapoló vizének.

Települési, mező
gazdasági, ipari és egyéb célú felszín alatti vízkivételek
A 2-13 Kettős-Körös vízgyűjtő-tervezési alegységhez 31 település tartozik. Ezek közül sok
helyen az alegység határa megosztja a közigazgatási területet.
A rétegvizeket szinte mindenhol az ivóvíz, valamint a mezőgazdasági célú felhasználás
jellemzi. Kevésbé gyakori az ipari és egyéb jellegűvízhasználat.
A termálkutak többsége Békéscsaba, Gyula és Mezőberény térségében üzemel, ahol a
balneológiai hasznosítás mellett a termálvizet alárendelten a fürdők fűtésére is használják. A
felhasználási cél szerint kitermelt éves vízmennyiséget – a meglévőadatbázis ismeretében –
nem lehet pontosan meghatározni.

Mező
gazdasági eredetűdiffúz szennyezések (hatásuk a felszíni és a felszín alatti
vizekre)
A mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezések hatása a belterületi szakaszokkal nem
rendelkezővízfolyások esetében számottevően kimutatható (Hosszúfok-Határér-Kölesér és
Büngösdi-főcsatorna).

A szennyvízelhelyezés jellemző
i (csatornázottság, szennyvíztisztítók és alkalmazott
technológiák, bevezetések felszíni vizekbe, természetközeli megoldások, zárt
emésztő
k és a szippantott szennyvíz elhelyezése), a felszíni és a felszín alatti
vizeket érőterhelések
A tervezési részegységhez tartozó települések közül mindössze 7 db rendelkezik
szennyvíztisztító teleppel. A szennyvízcsatorna hálózat mindenütt elválasztott rendszerű.
Dominál a gravitációs elvezetés, megfelelőszakaszonként kiépített szennyvíz átemelőkkel, de
terjedőben vannak a kényszer-áramoltatású rendszerek is. Pld. Köröstarcsán a teljes
településen vákuumos szennyvízcsatorna hálózat épült, míg Békés egyes részein nyomás alatti
hálózat működik.
A szennyvíztisztító telepekre kijuttatott szennyvíz mindenütt legalább mechanikai és szerves
anyag eltávolítást és nitrifikációt biztosító biológiai (I. és II. fokozatú) tisztítást kap. 6 db telep
a III. fokozatú tisztítást, a nitrogén és foszfor eltávolítást is lehetővé teszi.
(Békéscsabán nincsen).
A tisztított szennyvizek befogadója két esetben közvetlenül a Kettős-Körös folyó (Békés,
Köröstarcsa), egy esetben a Gyepes csatorna (Sarkad Gyepes alsó víztest), három telep
esetében az Élővíz-csatorna (Gyula, Békéscsaba közvetlenül, Elek, közvetetten) egy esetben
a Kígyósi főcsatorna (Kétegyháza közvetetten).
A tervezési alegység területén 6 db szennyvízleürítőhely működik jelenleg is, melyből négy
felszíni vízfolyást (Bélmegyeri, Geszti, Kétegyházi, Muronyi), kettőpedig a felszín alatti
vízkészletet veszélyezteti (Dobozi, Kötegyáni)
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Települési eredetűegyéb szennyezések
A belterületi csapadékvizek vízminőség rontó hatása a közvetlenül víztestbe való bevezetés
helyén kimutatható, a hordalék bemosódás jelentős. (Élővíz-csatorna, Vargahosszaifőcsatorna).

Élővíz-csatorna hulladékokkal

A víztestek kémiai állapota szempontjából jelentő
s ipari és mezőgazdasági eredetű
pontszerűszennyező
források / terhelések
A tervezési alegység területén a Kettős-Körösbe közvetlenül kerül bevezetésre nyers
települési szennyvíz (Optigép Kft), az Élővíz-csatornába közvetlenül magas sótartalmú
(Hőszolgáltató kft) és szociális szennyvíz (SALIX Kft.), és közvetetten feltehetően olajos
szennyvíz (Békéscsaba MÁV Gépészeti Főnökség)
Fürdőhasználtvíz bevezetések: Gyula, Békéscsaba és Békés fürdővizeinek befogadója az
Élővíz-csatorna, a Mezőberényi strandfürdővizeinek befogadója közvetve a Mezőberényifőcsatorna.
A Mezőberényi-főcsatorna vízgyűjtőterületén a Békési Viharsarok Mg. Szövetkezet három
rizstelepe üzemel.

A vízgyűjtőhöz tarozó felszín alatti vizek minő
ségét és mennyiségét jelentő
sen
módosító emberi beavatkozások – sérülékeny vízbázisok
A felszín alatti vízkészlet kitermelése során minden víztestben számos változás következett
be. Ezek közül a legszembetűnőbb, amikor a pozitív (szabadon kifolyó) kutak nagy része – a
rétegenergia csökkenése miatt – negatív nyomásállapotúvá vált. Ez leginkább a réteg- és a –
30 oC feletti – hévizekre jellemző. A talajvíztestek esetében már nehezebb megállapítani az
évtizedes vízkitermelések hatásait, illetve a pótlódó készleteket, mivel itt szoros kapcsolat
mutatható ki a felszíni vízfolyásokkal és a csapadék beszivárgási viszonyokkal.
Az emberi tevékenységek következtében a vízkészletek egyre sérülékenyebbé válnak. Az
előírt kormányrendelet alapján a térségben már több vízbázis diagnosztikai vizsgálatára sor
került. Az elvégzett modell számítások eredményei szerint a – Maros hordalékkúp É-i részén
üzemelő– Újkígyós regionális víztermelőtelep sérülékeny, míg Elek, Újkígyós és Mezőgyán
települési vízművei a jelenlegi vízkitermelés mellett nem minősíthetők annak.
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A Bánkút és Kétegyháza között elhelyezkedő36.2 számú Bánkút távlati vízbázist az alegység
határ kettéosztja.

A felszín alatti vizek állapota, a vízminőségi problémák okai
A tervezési alegységhez tartozó felszín alatti vizek vertikálisan és horizontálisan is 3 részre
oszthatók. A vertikális tagolás a következőképpen alakul:
– talajvíztest (HU_sp.)
– rétegvíztest (HU_p.)
– termálvíztest (HU_pt.)
A horizontális felosztás a különbözőtulajdonságú geológiai, illetve hidrodinamikai egységek
figyelembe vételével történt.
A felszín alatti vizek nyomásállapotát a meglévőországos talajvíz és rétegvíz monitoring
hálózat segítségével lehet nyomon követni. Ez a hálózat időközben bővült a vízbázisvédelmi
programban létesített új figyelőrendszerekkel. A régóta üzemelőhálózatnak köszönhetően
több évtizedes adatsorok állnak rendelkezésre.
A vízminőségi változások az országos vízminőség figyelőtörzshálózati kutakból, valamint a –
vízbázisvédelmi program keretében – különbözőtípusú szennyező források mellé fúrt
figyelőkutakból, illetve a mezőgazdasági területek jellegzetes helyein – a PHARE projekt
során – kialakított, több vízadó réteget egymás közelében beszűrőzött kutakból vett vízminták
vizsgálatával kísérhetőfigyelemmel.
Az EU Víz Keretirányelv előírása szerint minden víztestre a korábban (fent részletezett)
meglévő hálózatokból kialakításra került az egyes víztestek mennyiségi és minőségi
változásait észlelőfigyelőrendszer.
A talajvíztestekre (HU_sp.) elsősorban a nitrát szennyeződés jellemző, melyet az alábbi
tevékenységek okoznak:
– a földterületek nagy részén folytatott intenzív mezőgazdasági tevékenységből adódó
jelentős szerves- és műtrágya használat
– települési eredetűdiffúz szennyezések beszivárgása
– kommunális hulladéklerakás
– időszakos vízfolyásokba történőszennyvízbevezetés
– nagyüzemi állattartás
A térségben más – jellegű, lokális, kicsi kiterjedésű– szennyeződések is előfordulnak. Ezek
általában szénhidrogén eredetűek és leginkább a helytelen üzemanyag tárolásból vagy az
olajszállító vezeték esetleges lyukadásából származnak. (A felderített esetek nagy részének
kármentesítése befejeződött, illetve folyamatban van.)
Néhány esetben a nyomdaipari hulladékok elhelyezése okozott talajvíz szennyeződést. (Az
OKKP keretében indult kármentesítések folyamatban vannak.)
Rétegvíztesteknél (HU_p.) csak természetes eredetűvízminőségi probléma észlelhető. Erre,
az előírt határértékeket meghaladó szerves anyag tartalom, valamint arzén, ammónium, vas,
mangán – sőt bizonyos területeken jód és bór – koncentráció, illetve a mélység növekedésével
egyre csökkenőkeménység utal. A Maros hordalékkúp lényegesen kedvezőbb minőségűvize
sem felel meg mindenhol a szigorú Európai Uniós határértékeknek, az arzén- és ammónium
tartalom, illetve a keménység vonatkozásában. Mivel ez a probléma általánosan jellemző,
ezért a tervezési alegység összes településén vízminőség-javítást kell végezni. Az előírt ivóvíz
minőségi követelmények teljesítése a Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség javító program
keretében – EU támogatással – valósul meg.
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Az alegység területén található egyetlen termálvíztest (HU_pt.) esetében a – szintén réteg
eredethez köthető– magas összsó és a növekedőmélységgel egyre inkább előforduló fenol
tartalmat lehet kifogásolni.

Egyéb a terület vízgazdálkodását meghatározó adottságok/viszonyok
A Fekete-, és a Fehér-Körös folyó vízgyűjtőterületének jelentős része Románia területére
esik. Az érkezővízminőség, vízhozam befolyásolt.
Jellemzően jelentős a nagy hordalékszállítás.
Magyar-Román vízügyi egyezmény van érvényben a két ország közötti vízgazdálkodási
együttműködés szabályozására.
Közös projektek vannak folyamatban a vízforgalom átalakítására.
A vízgyűjtőterület azon részén, ahol egyébként a belvízzel való veszélyeztetettség kevésbé
jellemző, illetve az aszályosság nagymértékű- a fokozott öntözési igények kielégítése
érdekében kiépített öntözőrendszerek (Boldisháti és NK-XIV) működnek.
A Fekete-Körös jobb partján homok kitermelési lehetőség van a 12,0 – 12,1 fkm (2007. évben
művelve volt) és a 12,2 – 12,3 fkm között, illetve a teljes mederből a 10,7 – 10,9 fm között.
Mederbeli vízhasználat tekintetében az alegység kijelölt víztestjei közül a Kettős-Körös, a
Fehér-Körös, és a Fekete-Körös, illetve az Élővíz-csatorna és a Gerlai-holtág teljes szakasza,
a Gyepes-főcsatorna alsó szakasza, a Hosszúfok-Határér-Kölesér-főcsatorna 0+000 – 28+900
cskm közötti szakasza halászati víztér.

Természetvédelmi területek
A Gerlai-holtág vízgyűjtőjének egy része, a Fehér-Körös vízgyűjtőterületének egy része, a
Vargahosszai-főcsatorna vízgyűjtő területének egy része, a Gyepes-főcsatorna teljes
hosszban, a Kölesér teljes hosszban és vízgyűjtőterültének egy része, illetve a Korhánycsatorna teljes hosszban és vízgyűjtőterületének jelentős része NATURA 2000 terület.
A Kettős,- Fekete,- és Fehér-Körös hullámtere, illetve mindkét oldali árvízvédelmi töltése
szintén NATURA 2000 terület.
A Mályvádi árvízvédelmi szükségtározóban fokozottan védett természeti területek
találhatóak.
Az alegység területén található a Kígyósi főcsatorna, melynek vízgyűjtőterülete országos
jelentőségűvédett természeti terület.

A Kígyósi belvíztározó védett területe
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(3) A Jelentő
s vízgazdálkodási kérdések
1. Hidromorfológiai változások:
1.1.Árvízvédelmi beavatkozások hatása, a vizes élőhelyek és árterek elvágása a folyótól a
holtágak állapotérzékenysége:
A Kettős-Körös alegység területének kb. fele árvizek által veszélyeztetett mélyártéri terület,
kitéve a folyók szélsőséges vízjárásnak.
Az árvízvédelem érdekében az elmúlt 150 évben végzett műszaki beavatkozások
megváltoztatták a vízfolyások hidromorfológiai állapotát: átvágták a kanyarulatokat és ezzel
lerövidítették a medret és növelték a sebességet. Az árvízvédelmi töltések elvágták a folyótól
az árterületek jelentős részét.
Az emberi beavatkozások a vízfolyások medrére, a hullámtérre és a parti sávokra is
kiterjedtek.

Árvíz Hosszúfoknál 2006.04.21

Árvíz a Fehér-Körösön 2004.04.15.

Az elfogadható szintűárvízvédelem a társadalom, illetve a gazdasági élet szempontjából is
nagyon fontos tevékenység, de az elérendőárvízi biztonság szintjét és elérésének határidejét
nem szabályozza a VKI. Így általában az a helyzet, hogy az árvízi biztonság garantálása mint
jelentős gazdasági és szociális probléma, kockázati tényezőnem tartozik a VKI hatálya alá.
A vizes élőhelyek és árterek elvágása a folyótól az árvízvédelmi művekkel és beavatkozásokkal
azonban országosan jelentős vízgazdálkodási kérdés.
A Mezőberényi-főcsatorna, illetve a Fehér-Körös vízgyűjtőterülete esetében nincs kapcsolat a
a Kettős-Körös, illetve Fehér-Körös folyóval.
A Vargahosszai-főcsatorna szükséges mértékűvízpótlásához a Tökföldi szivornya kapacitása,
a belterületi szűk átereszek, illetve a tápcsatorna vízszállító képessége nem megfelelő.
1.2. Belvízvédelmi tevékenység hatása:
A vízgyűjtőterület általánosságban belvízzel közepesen veszélyeztetett terület, azonban a
Fehér-Körös, az Élővíz-csatorna a Vargahosszai-főcsatorna és a Gyepes-főcsatorna alsó
vízgyűjtőterületének egyes területeire az erősen veszélyeztetettség a jellemző.
A belvizek által okozott gazdasági károk jelentős vízgazdálkodási problémának tekintendők, a
károk megelőzése és csökkentése fontos feladat. A szükséges intézkedéseket azonban nem a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben kell megtervezni.
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Ugyanakkor a belvízrendszereket és a működtetésüket úgy kell átalakítani, hogy a vizes
élőhely-láncok a síkvidéki területeken rehabilitálhatók legyenek. Az ehhez szükséges
intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben meg kell tervezni. Folyamatban van a
természetvédelmi, valamint a gazdasági és szociális szempontoknak egyaránt megfelelő
„belvízgazdálkodás” kialakításának előkészítése.
További jelentős vízgazdálkodási kérdés a vizes élőhelyek állapotának romlása a
belvízvédelmi tevékenység során. A síkvidéki vízelvezetés (belvízmentesítés), a gazdasági
jellegűvízkárok megelőzése vagy csökkentése érdekében végzett műszaki beavatkozások,
illetve tevékenységek korlátozzák a mély fekvésűterületeken a vizes élőhelyek életfeltételeit,
így ez kedvezőtlenül hat a befogadó felszíni vizek minőségére és a felszín alatti vizek
mennyiségi állapotára is. A vizes élőhelyek rehabilitációjához szükséges intézkedéseket a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés keretében meg kell tervezni.

Belvíz Mezőberényben

Belvíz Békésen

1.3. Vízjárásban bekövetkezőváltozások az emberi beavatkozások nyomán:
A vízfolyások vízkészlete a Romániai vízgyűjtőről érkezővízhozamok függvénye, mértékadó
időszakban a vízkészlet-hiányos állapot a jellemző. Nagyfokú kitettség jellemzőa felső
vízgyűjtőn keletkezőhatásoknak éppúgy mennyiségi, mint minőségi szempontból.
A határt átszelőfolyók kivételével a vízfolyások vízpótlás nélkül maradtak. A problémát
nemzetközi tárgyalások során kell megoldani, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során pedig
az eredmények figyelembevétele szükséges.
A vízhiány pótlására jelenleg a vízfolyások keresztirányú művekkel felduzzasztásra
kerülhetnek, melyek megváltoztatják a vízfolyások természetes jellegét.
A Mezőberényi-főcsatorna vízgyűjtőterülete aszályérzékeny terület, a biztonságos termelés
csak öntözéses gazdálkodással lehetséges. Azonban a vízgyűjtőterület öntözővíz igénye a
saját vízgyűjtőterületről érkezővízkészletekkel nem elégíthetőteljes mértékben, Tiszai
vízátvezetés szükséges.
Vannak ugyanakkor a vízgyűjtőterületen öntözővízzel jelenleg nem ellátható területek,
melyeken jelenleg is jelentkeznek vízigények.
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A folyókon és a kettős hasznosítású csatornákon duzzasztási (öntözési) időszakban állóvízi
jelleg a meghatározó, mely az egyébként is vízkészlet-hiányos időszakban az érkező
tápanyag-terheléssel, hőmérsékleti körülményekkel együtt jelentős vízminőség romláshoz
vezethet, jelentős vízinövény borítottság (hínár, békalencse) jelentkezik.
Az illegális, illetve legális, de nem az engedélynek megfelelő vízhasználatok miatt a
kiszámíthatatlan vízszintingadozások – mert a vízkivétel és a vízpótlás üteme nincs
összehangolva – jelentősen befolyásolják (kedvezőtlenül) a vízi illetve vízhez kötődőfajok
élettevékenységeit, és szaporodását.
A kettős hasznosítású csatornákon előfordulhat a belvízelvezetés és az öntözővíz ellátás miatt
a csatorna fenékesésével ellentétes vízmozgások kialakulása is. Nagyobb záporok esetében a
csatornákban lévőöntözővíz nehezíti a belvízlevezetést, adott esetben lakott területeket is
veszélyeztethet.
A Gyepes-főcsatornában (felsővíztest) a vízpótlás nem kellőmértékű, az ökológiai és
öntözővíz pótlása csak részben és csak szivattyúsan lehetséges az alsó szakaszon (Kötegyániövcsatornán – Morgófoki vízkivételen keresztül). A Gyepes-főcsatorna (alsó víztest) felső
szakaszán a vízpótlás nem megoldott (árvízvédelmi készültség esetén, és duzzasztási
időszakon kívül), a Bárkás és Kopolyacsatornán keresztül a vízfolyás egyes szakaszainak
vízpótlása lehetséges.
A VKI a fenti kérdéseket abból a szempontból vizsgálja, hogy a vízfolyások vízjárását
jelentősen módosítják az átvezetések, elterelések és vízkivételek, így a kettős hasznosítású
csatornák, a duzzasztott vízterek is.
A jó ökológiai állapottal összhangban lévő vízhasználatok szabályozását a
vízgyűjtőgazdálkodási tervezés során kell megoldani, mely azt jelenti, hogy meg kell
határozni a mederben hagyandó u.n. ökológiai vízmennyiséget, illetve felül kell vizsgálni a
jelenlegi vízhasználatokat, fel kell tárni az illegális vízkivételeket, melyeket össze kell vetni a
rendelkezésre álló vízkészletekkel.
1.4. A hosszirányú átjárhatóság korlátozás:
A felszíni vízfolyás víztestek esetében (Kettős-Körös, Fehér-Körös) probléma a víztestek
hosszirányú átjárhatóságának rendezetlensége, tekintettel arra, hogy a Békési
duzzasztóművön meglévőhallépcsőnem tudja maradéktalanul ellátni feladatát, illetve a
Gyulai duzzasztóhoz nem épült ilyen.
Ezért a vízben élőmakroszervezetek, ezek közül is a természetvédelmi oltalomban részesülő
fajok populációinak élettevékenysége adott élőhelyre korlátozódik és csak meglehetősen kis
mértékben – duzzasztási időszakon kívül, illetve árhullám idején – van lehetőség a populációk
közötti géncserére, ami hosszútávon a biológiai sokféleség csökkenéséhez vezet, illetve a
duzzasztott szakaszon a lelassult vízmozgás miatt megváltozik az ökoszisztéma.

2. Szervesanyagok és tápanyagok által okozott szennyezések:
2.1. Diffúz terhelések hatása a mezőgazdaságból és a települések, üdülők területéről,
eutrofizáció:
A földterületeken folytatott korábbi intenzív mezőgazdasági tevékenység következtében a
szerves és műtrágya használat közvetett hatása, a települési diffúz szennyezések (szikkasztás,
állattartás, belterületi csapadékvíz beszirvárgás), a kommunális hulladéklerakókról történő
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csapadékvíz beszivárgás, az időszakos vízfolyásokba történőszennyvízbevezetés, az állattartó
telepek trágya tárolói a felszín alatti talajvíz vízkészlet fokozott nitrát szennyezését okozzák,
mely közvetve a felszíni vízfolyások vízminőségét is rontja.
A kettőshasznosítású csatornákon az öntözés háttérbe szorulásával csökkent a betáplált víz
mennyisége, ami a vízminőség romlását eredményezte.
A holtágakban, csatornákban lerakódott iszap jelentős belsőszervesanyag terhelést okoz.
A települések belterületi csapadékvíz elvezetésének megoldatlansága, illetve a minél
gyorsabb vízelvezetésre való törekvés jelentős diffúz szennyezést eredményez a befogadó
vízfolyásokban.
Nem kellően ismert az extenzív, az intenzív halastavi gazdálkodás hatása a környezetre, a
befogadó vízminőségére.
2.2. Szervesanyag és tápanyag szennyezés települési szennyvíz bevezetésekből:
Nagy ütemben folyik a Települési Szennyvíz Irányelvben előírt csatornahálózatok és
szennyvíztisztító telepek tervezése és építése Régiónkban is. A szennyvízkezelőrendszerek
bővítésével és újak létesítésével egyre több tisztított szennyvizet vezetnek a felszíni vizekbe, a
tisztítatlan szennyvizeknek a talajba történőszikkasztása helyett.
A gondok elsősorban akkor jelentkeznek, ha a közvetlen befogadó kis vízhozamú (pangó vizű
vagy időszakos) vízfolyás illetve állóvíz. További probléma, hogy a már meglévőtelepek
jelentős hányada elavult technológiával működik, túlterhelt, vagy az iszapkezelés
megoldatlansága miatt rendszeresen szennyezi a felszíni befogadókat.
2.3. Használt termálvizek által okozott vízminőségi problémák vízfolyásokban:
Fürdők használtvize (termálvíz) a befogadóban (felszíni víz) vízminőségi problémákat
okozhat, amennyiben a termálvíz toxicitása által igényelt hígítás megléte nem biztosított a
befogadóban. A fürdővizek esetében, tekintettel arra, hogy a visszasajtolás nem megengedett,
ez egyetlen lehetséges elvezetési mód a felszíni vízfolyásokba való bevezetés, melyet azonban
a vízkészletek hiánya, a nem elegendőmennyiségűhígítóvíz lehetetlenné tesz.

3. Ivóvíz ellátásra használt felszín alatti vizek nem megfelelőminő
sége:
Természetes eredetűivóvíz-minőségi probléma a Kettős-Körös alegység területén az előírt
határértékeknél magasabb arzén, valamint ammónium, vas, mangán, szerves-anyag tartalom –
sőt bizonyos területeken jód és bór – koncentráció, valamint a mélység növekedésével egyre
alacsonyabbá váló keménység.
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló, a 47/2005.
Kormányrendelettel módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben foglalt határértékeknek
megfelelő minőségű ivóvíz-szolgáltatás a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító
programjának megvalósulásával teljesülhet. (A programban a KÖR-KÖVIZIG valamennyi
települése szerepel).
A program keretében a vízbázisok diagnosztikai vizsgálatai készültek el, azonban a
vízbázisok biztonságba helyezése és tartása a VKI által is jelentősnek minősített
vízgazdálkodási kérdés.
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4. Szennyezések veszélyes anyagokkal:
Jelenlegi ismereteink szerint a Kettős-Körös esetében vízminőségi problémát, kockázatot
jelenthet az országhatáron túlról érkezővizek nehézfém szennyezése.
A felszín alatti vizek minőségét veszélyeztetőhazai pontszerűveszélyes anyag terhelések
forrásai és mértéke még jelentős számban felderítésre várnak, az eddigi rövidtávú monitoring
eredmények nem adnak kellő megalapozottságot a víztestek minősítéséhez, illetve az
intézkedések tervezéséhez.
Az alegység területén kockázatot jelentőeddig feltárt szennyezések:
Az OKKP (Országos Környezeti Kármentesítési Program) keretében az Élővíz-csatorna
vízgyűjtőterületén, Békéscsabán a Fényes tanyánál nyomdaipari vegyi hulladék szennyezés
biodegradációs kármentesítésének kísérlete van folyamatban, a monitoring rendszer működik.
A záró-dokumentáció beadás előtt áll, a jótállással együtt a végsőbefejezés határideje: 2008.
okt. vége.
Ugyancsak Békéscsabán a volt Patyolat telephelyén persár okozta talaj,- és
talajvízszennyezést tártak fel (nyomdaipari hulladékot találtak). Nem zárható ki a Vandháti
vízműtelep egyes vízadó rétegeinek elszennyeződése sem. Jelenleg a műszaki beavatkozás
tervkészítése folyik. A megvalósításra pályázati lehetőséget keresnek. Eddigi beavatkozás két
hibás figyelőkút eltömedékelése volt.
A fenti és a továbbiakban feltárásra kerülő, tényleges veszélyt jelentőszennyezőforrásokkal
szemben intézkedni kell. Az intézkedéseket azonban általában nem a vízgyűjtő-gazdálkodási
terv keretében kell megtervezni, hanem csak hivatkozni kell működőprogramokra (OKKP,
Nitrát Akcióprogram, csatornázás vagy egyedi berendezések alkalmazása, települési
szennyezés csökkentőprogramok).
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