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Kiskörei-tározó
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1850/1972 számú Országos Természetvédelmi Hivatali határozat: Természetvédelmi terület a 
Tiszafüredi madárrezervátum (északi védett terület). 

11/1993(III.9) KTM rendelet: a HNP területéhez csatolták a Tiszavalki-medencét.
(Területe 3364 ha).

6/1996 KTM rendelet: a HNP határok V. öcs-ig való kiterjesztése. A védett természeti területekre 
speciális védelem és egyedi intézkedések vonatkoznak (Területe 7205 ha).

8004/2003. KvVM tájékoztató szerint a „Nemzetközi jelentőségű Vadvizek Jegyzéké”-be
bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek listáján szerepel a Tiszavalki- és a 
Poroszlói-medence. 

RAMSARI Egyezmény – Nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek védelme
NATURA 2000 – Európai Közösségi jelentőségű monitorozott terület
IUCN (International Unionfor Conservation of Nature and Natural Resources - „Természetvédelmi 

Világszövetség”). A növényeket a veszélyeztetettségi kategóriákba sorolják: Trapa natans, 
Salvinia natans – „sebezhető fajok”

CORINE Biotopes Program: Trapa natans, Najas marina – eu-i jelentőségű fajok
BERNI Egyezmény: Trapa natans, Salvinia natans – őshonos, veszélyeztetett fajok

Abádszalóki-öböl

Sarudi-medence

Poroszlói-medence Tiszavalki-medence

Tisza (Tiszabábolnától Kisköréig)



Fürdés, rekreáció, 
term.véd.

RW20
440-404 fkmerősen módosított

Tisza
T.bábolnától
KisköréigAIW389

Rekreáció, term. 
véd., biológiai 
sokféleség 
megőrzéseLW22

29,30239 
km2természetes

Tisza-tó -
Tiszavalki-
medenceAIQ958

Fürdés, rekreáció, 
term.véd., 
ökoturizmusLW15

47,00555 
km2természetes

Tisza-tó -
Poroszlói-
medenceAIQ956

Fürdés, vízisport,
rekreáció, 
term.véd., szelíd 
turizmusLW15

26,22627 
km2természetes

Tisza-tó -
Sarudi-
medenceAIQ957

Fürdés, vízisport,
rekreáció, 
term.véd.LW15

19,84652
km2erősen módosított

Tisza-tó -
Abádszalóki-
öbölAIQ955

HasználatTípusMéretKategóriaNévVOR



VKI-VGT célkitűzése
Jó ökológiai állapot/potenciál megtartása/elérése 2015/2021-ig minden víztesten 

Monitorozás, állapotfelmérés
A VKI a biológiai minőségi elemeket nagyon magas szintre emelte, prioritást élveznek az 
élőlény-csoportok. → szakemberek, szakmai módszertan, anyagi fedezet

Tipológia
Referenciahelyek, referencia kritériumok
Minősítés
Intézkedések tervezése
Intézkedések végrehajtása
A cél elérése



VVíízfolyzfolyáások tsok tíípusaipusai

Duna, Baja alatt25

Duna, Gönyű és Baja között24

Duna, Gönyű felett23

közepes-szervessíkvidéki22

kicsi-szervessíkvidéki21

nagyfolyónagyon nagyközepes-finommeszessíkvidéki20

közepes folyónagyközepes-finommeszessíkvidéki19

kisfolyóközepesközepes-finommeszessíkvidéki18

közepes és kisesésűközepes-finommeszessíkvidéki17

érkicsi és kisesésűközepes-finommeszessíkvidéki16

csermelykicsiközepes-finommeszessíkvidéki15

nagy folyónagyon nagydurvameszessíkvidéki14

közepes folyónagydurvameszessíkvidéki13

kisfolyóközepesdurvameszessíkvidéki12

kicsidurvameszessíkvidéki11

közepes folyónagyközepes-finommeszesdombvidéki10

kisfolyóközepesközepes-finommeszesdombvidéki9

csermelykicsiközepes-finommeszesdombvidéki8

nagyfolyónagyon nagydurvameszesdombvidéki7

közepes folyónagydurvameszesdombvidéki6

kisfolyóközepesdurvameszesdombvidéki5

patakkicsidurvameszesdombvidéki4

kisfolyóközepesdurvameszeshegyvidéki3

patakkicsidurvameszeshegyvidéki2

patakkicsidurvaszilikátoshegyvidéki1

Hazai hagyományos 
elnevezés

Vízgyűjtő méretMederanyagHidrogeokémiai
jelleg

Al-ökorégióTípus



állandóbenőtt vízfelületűsekélyközepes területűmeszes22

állandóbenőtt vízfelületűsekélykis területűszikes20

állandónyílt vízfelületűsekélyközepes területűszerves19

állandónyílt vízfelületűközepes mélységűnagy területűmeszes16

állandónyílt vízfelületűsekélyközepes területűmeszes15

állandónyílt vízfelületűközepes mélységűkis területűmeszes14

állandónyílt vízfelületűsekélykis területűmeszes13

állandóbenőtt vízfelületűsekélykis területűmeszes12

időszakosnyílt vízfelületűsekélykis területűmeszes11

időszakosbenőtt vízfelületűsekélykis területűmeszes10

állandónyílt vízfelületűsekélyközepes területűszikes9

állandóbenőtt vízfelületűsekélyközepes területűszikes8

állandónyílt vízfelületűsekélykis területűszikes7

állandóbenőtt vízfelületűsekélyközepes területűszerves6

időszakosnyílt vízfelületűsekélykis területűszikes5

időszakosbenőtt vízfelületűsekélykis területűszikes4

állandónyílt vízfelületűsekélykis területűszerves3

állandóbenőtt vízfelületűsekélykis területűszerves2

időszakosbenőtt vízfelületűsekélykis területűszerves1

VízborításNyílt vízfelület arányaMélységFelület kiterjedése
Hidrogeokémiai

jellegTípus száma

ÁÁllllóóvizek tvizek tíípusaipusai



15. T15. TÍÍPUS:PUS: MESZES MESZES –– KKÖÖZEPES TERZEPES TERÜÜLETLETŰŰ –– SEKSEKÉÉLY LY ––
NYNYÍÍLT VLT VÍÍZFELZFELÜÜLETLETŰŰ –– ÁÁLLANDLLANDÓÓ

22. T22. TÍÍPUS:PUS: MESZES MESZES –– KKÖÖZEPES TERZEPES TERÜÜLETLETŰŰ –– SEKSEKÉÉLY LY ––
BENBENŐŐTT VTT VÍÍZFELZFELÜÜLETLETŰŰ –– ÁÁLLANDLLANDÓÓ

Abádszalóki-öböl – erősen módosított, Sarudi-medence, Poroszlói-medence

Tiszavalki-medence



MinMinőőssííttééss

Minőségi elemek
• Hidromorfológiai
• Biológiai (fitobentosz, fitoplankton, makrofita, 

makrozoobentosz, hal) – Prioritás!
• Biológiát támogató – általános – kémia
• Veszélyes anyagok – „33-as lista”

Minősítés logikája – ECOSTAT útmutató
• Biológián belül: többmetrikás indexek számolásával elkészült egy típus 

specifikus, ötosztályos (ún. EQR-alapú) biológiai minősítő rendszer.
Makrozoobentosz és hal alapú minősítés csak folyókra készült el.

• Az öt elemen belül az OOAO-elv (One Out All Out=egy rossz, mind rossz) 
alapján mértékadó a legalacsonyabb osztály→Integrált minősítés

• A biológiai eredmények esetében jelentős az adathiány - 2007. dec. 31.



VKI minVKI minőőssííttéési osztsi osztáályoklyok
élőlénycsoportokra: rossz(1) 

gyenge (2) 
közepes (mérsékelt) (3)      
jó (4)
kiváló (5)

biológiát támogató kémiára: 
Folyóvíz rossz (1) Állóvíz közepes (3) 

gyenge (2) jó (4) 
közepes (3) kiváló (5)
jó (4)
kiváló (5)

fürdővízre: Nincs rendszeres vizsgálat (0)
A vízminősége rendszeresen kifogásolt (1) 
A vízminőségi követelmények esetenként nem teljesülnek (2)
A vízminőség a kötelező határértékeknek minden esetben 
megfelelt (3) 
A strandok vízminősége többnyire kiváló (4) 



Kisköre

Tiszanána
Sarud

Poroszló

Tiszafüred
Tiszaszőlős

Tiszaderzs

Négyes
Újlőrincfalva

Tisza-
valk

Tisza (440Tisza (440--401,6 401,6 fkmfkm), ), TiszabTiszabáábolnbolnááttóóll KiskKisköörrééig ig –– ererőősen msen móódosdosíítotttott

20. V20. VÍÍZFOLYZFOLYÁÁS S --TTÍÍPUS:PUS: SSÍÍKVIDKVIDÉÉKI KI –– MESZES MESZES –– KKÖÖZEPES FINOM ZEPES FINOM 
MEDERANYAGMEDERANYAGÚÚ –– NAGYON NAGY VNAGYON NAGY VÍÍZGYZGYŰŰJTJTŐŐJJŰŰ (>10 000km(>10 000km22))



Tisza, Tiszabábolnától Kisköréig
Fitobentosz

Minősítés: -

Fitoplankton

Minősítés: Jó

Makrofita

Minősítés: Közepes

A zónák száma 2 vagy 3, ideális esetben 5 (vagy 6). Kedvező, hogy a 
növényfedettség  <5%, és kisebb megszakításokkal partmenti puffersáv (erdősáv) kíséri 
a vízfolyás partját. Jellemző fajai az ártéti erdő főbb fái: fűz, nyár akác.

Makrozoobentosz

Minősítés: -

Halak

Minősítés: Jó



A vizsgált Tisza-szakaszon, valamennyi komponens csoport esetében a víz 
kiváló állapotú volt.

VÍZMINŐSÉG

Víztest: Tisza
Mintavétel helye: Tiszabábolna
Minősítési kategória: Síkvidéki közepes és nagy folyók (20-as típusú)

A víztest fiziko-kémiai állapota az osztályátlagok minimuma alapján:

Biológiai értékelést támogató kémiai jellemzők
Minősítés

kiváló-jó jó-közepes (kódszám)
(-log[H+]) 8,36 7,2 7,78 7-8,5 6,5-7;8,5-9 5
(µs/cm) 512 288 400 600 900 5
(mg/L) 81,2 18,8 46,8 40 60 4
(%) 66 127 86,8 70 110 5
(mg/L) 11,1 5,8 8,8 8 7 5
(mg/L) 5,2 1,2 2,5 3 4 5
(mg/L) 15,5 10 10,9 15 25 5
(mg/L) 0,229 0,023 0,092 0,2 0,4 5
(mg/L) 0,052 0,006 0,024 0,03 0,06 5
(mg/L) 1,768 0,301 0,892 1 2 5
(mg/L) 0,839 3,9 1,857 1,5 3 4
(µg/L) 140 < 10 52 80 120 5
(µg/L) 250 < 50 128 150 250 5

Osztály átlagok képzése: átlagérték
5

4,5
5

4,8
4,5

Kockázatosság:
4,8

5

Ammónium-N
Nitrit-N
Nitrát-N
Összes-N

Oxigén telítettség

pH
Vezetőképesség
Klorid ion

kiváló állapotú

Komponens Dimenzió Maximum 
érték

Minimum 
érték

Átlag 
érték

Minőségi határérték Minősítés
(szöveges)

kiváló állapotú
kiváló állapotú

jó állapotú
kiváló állapotú
kiváló állapotú

BOI5 kiváló állapotú
kiváló állapotú

Oldott oxigén

KOIk
kiváló állapotú
kiváló állapotú
kiváló állapotú

jó állapotú
kiváló állapotú
kiváló állapotú

sótartalom komponens csoport kiváló állapotú

Ortofoszfát-P
Összes-P

savasodási állapot komponens csoport kiváló állapotú

Osztályminimum:

oxigén háztartás komponens csoport kiváló állapotú
tápanyagok komponens csoport kiváló állapotú

tápanyag terhelés alapján nem kockázatos
szerves anyag terhelés alapján nem kockázatos



Tisza, Tiszabábolnától Kisköréig



Abádszalóki-öböl
Fitobentosz

Minősítés: Jó
Fitoplankton

Minősítés: Közepes
Makrofita

Minősítés: (Közepes)
A vízi- és mocsári növényzet részesedési aránya a többi medencéhez képest itt a 

legkisebb. Az öbölre a nagy kiterjedésű nyílt vízfelület a jellemző. Nagyobb vízi- és 
mocsári növényállományok csak az öblítőcsatornák (I., II., a hajdani III. és IV.) környékén 
és a Telekháti rész partszegélyi régiójában, valamint az A/5 sziget mentén alakultak ki. A 
terület D-i és D-Ny-i része szinte vízinövényzet mentes, csak kisebb polikormon foltok, 
mint pl. a hínáros békaszőlőhínár (Myriophyllo- Potamogetum potamogetosum perfoliati) 
fordulnak elő. A medence hullámveréstől védettebb öbleiben tenyésznek a rucaöröm-
sulymoshínár (Salvinio-Trapetum) és a tündérfátylas-sulymoshínár (Trapo-Nymphoidetum
nymphoidetosum peltatae) társulások.
Makrozoobentosz

Minősítés: (Közepes)
Halak

Minősítés: (Közepes)



Az Abádszalóki-öböl vize jó állapotúnak tekinthető (a savasodási állapotnál és az oxigén 
háztartásnál kiváló, a többinél jó minősítést kapott).

VÍZMINŐSÉG

Víztest: Kiskörei-tározó, Abádszalóki-öböl
Mintavétel helye: a strandnál
Minősítési kategória: Síkvidéki állóvizek (15-ös típus)

A víztest fiziko-kémiai állapota az osztályátlagok minimuma alapján:

Biológiai értékelést támogató kémiai jellemzők
Minősítés

kiváló-jó jó-közepes (kódszám)
(-log[H+]) 8,48 7,4 8,07 7,7-8,5 7,2-7,7;8,3-8,5 5
(µs/cm) 403 310 356 350 500 4
(mg/L) 11,8 6,6 9,0 8-10 7-8;10-11 5
(%) 68 131 96,5 80-120 70-80;120-130 5
(mg/L) 3,9 0,6 2,4 2 3 4
(mg/L) 13 10 11,5 15 25 5
(mg/L) 0,127 0,025 0,069 0,03 0,1 4
(mg/L) 1,128 < 0,12 0,398 0,3 0,5 4
(mg/L) 0,96 2,52 1,668 1 1,5 3
(µg/L) 0,06 < 10 0,029 0,04 0,12 5
(µg/L) 0,36 < 50 0,148 0,1 0,3 4
(cm) 101 27 59 120 80 3
(µg/L) 10,4 < 5 1,5 20 50 5

Osztály átlagok képzése: átlagérték
5
4

4,6
4,2

4

Kockázatosság:
4,2
4,6

Osztályminimum:

tápanyag terhelés alapján nem kockázatos
szerves anyag terhelés alapján nem kockázatos

jó állapotú
oxigén háztartás komponens csoport kiváló állapotú
tápanyagok komponens csoport jó állapotú

sótartalom komponens csoport 

nem éri el a jó állapotot
kiváló állapotú

savasodási állapot komponens csoport kiváló állapotú

Átlátszóság
a-klorofill

jó állapotú
nem éri el a jó állapotot

kiváló állapotú
jó állapotú

jó állapotú
KOIk kiváló állapotú

jó állapotú

BOI5

Ammónium-N

kiváló állapotú
jó állapotú

kiváló állapotú
kiváló állapotú

Átlag 
érték

Minőségi határérték Minősítés
(szöveges)

Oxigén telítettség

pH
Vezetőképesség
Oldott oxigén

jó állapotú

Komponens Dimenzió Maximum 
érték

Minimum
érték

Nitrát-N
Összes-N
Ortofoszfát-P
Összes-P



Abádszalóki-öböl



Sarudi-medence
Fitobentosz

Minősítés: Jó
Fitoplankton

Minősítés: Közepes 
Makrofita

Minősítés: (Közepes) 
Jelentősebb vízi- és mocsári növénytársulások a medencét szegélyező sekélyebb, 

nyugodt vizű területeken, pl. Kozma-fok, V. öblítőcsatorna környékén és a Kis-Tiszát 
övezően alakultak ki. Kiemelendő a Kozma-fok környéki, gyönyörű látványt nyújtó
tündérfátyol-állomány (Nymphoides peltata (Gmel.) Ktze.). A széltől védett öblökben a 
rucaöröm-sulyomhínár (Salvinio-Trapetum) társulás több szubasszociációja fordul elő [pl. 
nagy tüskéshínáros (Salvinio-Trapetum najadetosum marini) és pongyola rencés
sulyomhínár (Salvinio-Trapetum utricularietosum negleti)]. A hullámveréstől nem védett, 
nyílt víz felőli partszakaszok jellemző társulása az imbolygó békaszőlő hínár 
(Potamogetum nodosi). Mocsári növénytársulások közül a domináns keskenylevelű
gyékényes mellett előfordul a harmatkásás békabuzogányos (Glycerio-Sparganietum) 
társulás is.
Makrozoobentosz

Minősítés: (Közepes)
Halak

Minősítés: (Közepes)



A Sarudi-medence vize jó állapotúnak tekinthető (a savasodási állapotnál és az oxigén 
háztartásnál kiváló, a többinél jó minősítést kapott).

VÍZMINŐSÉG

Víztest: Kiskörei-tározó, Sarudi-medence
Mintavétel helye: az V-ös öblítőcsatorna vonalában
Minősítési kategória: Síkvidéki állóvizek (15-ös típusú)

A víztest fiziko-kémiai állapota az osztályátlagok minimuma alapján:

Biológiai értékelést támogató kémiai jellemzők
Minősítés

kiváló-jó jó-közepes (kódszám)
(-log[H+]) 8,6 7,96 8,19 7,7-8,5 7,2-7,7;8,3-8,5 5
(µs/cm) 440 283 374 350 500 4
(mg/L) 14,5 6,7 9,5 8-10 7-8;10-11 5
(%) 76 119 99,8 80-120 70-80;120-130 5
(mg/L) 5,5 1,2 3,3 2 3 3
(mg/L) 18 10 14,9 15 25 5
(mg/L) 0,07 < 0,02 0,024 0,03 0,1 5
(mg/L) 0,992 0,121 0,439 0,3 0,5 4
(mg/L) 0,756 4,27 1,648 1 1,5 3
(µg/L) 0,07 < 10 0,03 0,04 0,12 5
(µg/L) 0,55 0,1 0,268 0,1 0,3 4
(cm) 47 20 34 120 80 3
(µg/L) 24,2 < 5 6,7 20 50 5

Osztály átlagok képzése: átlagérték
5
4

4,6
4,2

4

Kockázatosság:
4,2
4,6

Osztályminimum:

tápanyag terhelés alapján nem kockázatos
szerves anyag terhelés alapján nem kockázatos

jó állapotú
oxigén háztartás komponens csoport kiváló állapotú
tápanyagok komponens csoport jó állapotú

sótartalom komponens csoport 

nem éri el a jó állapotot
kiváló állapotú

savasodási állapot komponens csoport kiváló állapotú

jó állapotú
nem éri el a jó állapotot

kiváló állapotú
jó állapotú

nem éri el a jó állapotot
KOIk kiváló állapotú

kiváló állapotú

BOI5

Ammónium-N

kiváló állapotú
jó állapotú

kiváló állapotú
kiváló állapotú

Ortofoszfát-P
Összes-P
Átlátszóság
a-klorofill

Nitrát-N
Összes-N

Oxigén telítettség

pH
Vezetőképesség
Oldott oxigén

jó állapotú

Komponens Dimenzió Maximum 
érték

Minimum 
érték

Átlag 
érték

Minőségi határérték Minősítés
(szöveges)



Sarudi-medence



Poroszlói-medence
Fitobentosz

Minősítés: Jó
Fitoplankton

Minősítés: Jó
Makrofita

Minősítés: (Jó)
Növényzet szempontjából a legdinamikusabban változó medence. Az itt található

holtmedrek (Óhalászi Holt-Tisza, Csapói Holt-Tisza) növényvilága teszi botanikailag is 
különlegessé e területet. Ezekben a holtmedrekben tenyészik a legnagyobb területi 
részesedéssel a tározó egyik legszebb társulása a tündérrózsahínár (Nymphaeetum albo-
luteae L.). Csak itt, az Óhalászi Holt-Tisza partján virágzik a nyári tőzike (Leucojum
aestivum L.), valamint a Tisza-parti margitvirág (Leucanthemella serotina L.). Ebben a 
medencében fordul elő a nyár közepén virágzó, rovaremésztő vízinövény, a pongyola 
rence (Utricularia australis R. Br.) legnagyobb állománya is.
Makrozoobentosz

Minősítés: (Jó)
Halak

Minősítés: (Közepes)



A Poroszlói-medence vize jó állapotúnak tekinthető (a savasodási állapotnál 
kiváló, a többinél jó minősítést kapott).

VÍZMINŐSÉG

Víztest: Kiskörei-tározó, Poroszlói-medence
Mintavétel helye: a VI-os öblítőcsatorna vonalában
Minősítési kategória: Síkvidéki állóvizek (15-ös típusú)

A víztest fiziko-kémiai állapota az osztályátlagok minimuma alapján:

Biológiai értékelést támogató kémiai jellemzők
Minősítés

kiváló-jó jó-közepes (kódszám)
(-log[H+]) 8,59 7,89 8,24 7,7-8,5 7,2-7,7;8,3-8,5 5
(µs/cm) 447 367 408 350 500 4
(mg/L) 12,8 6,2 9,4 8-10 7-8;10-11 5
(%) 73 126 100,8 80-120 70-80;120-130 5
(mg/L) 5,5 0,8 3,8 2 3 3
(mg/L) 22 11 15,8 15 25 4
(mg/L) 0,127 < 0,02 0,036 0,03 0,1 4
(mg/L) 0,611 < 0,12 0,288 0,3 0,5 5
(mg/L) 0,494 3,54 1,506 1 1,5 3
(µg/L) 0,07 < 10 0,038 0,04 0,12 5
(µg/L) 0,56 0,07 0,261 0,1 0,3 4
(cm) 58 25 41 120 80 3
(µg/L) 21,8 < 5 9,6 20 50 5

Osztály átlagok képzése: átlagérték
5
4

4,2
4,4

4

Kockázatosság:
4,4
4,2

Osztályminimum:

tápanyag terhelés alapján nem kockázatos
szerves anyag terhelés alapján nem kockázatos

jó állapotú
oxigén háztartás komponens csoport jó állapotú
tápanyagok komponens csoport jó állapotú

sótartalom komponens csoport 

nem éri el a jó állapotot
kiváló állapotú

savasodási állapot komponens csoport kiváló állapotú

Átlátszóság
a-klorofill

kiváló állapotú
nem éri el a jó állapotot

kiváló állapotú
jó állapotú

nem éri el a jó állapotot
KOIk jó állapotú

jó állapotú

BOI5

Ammónium-N

kiváló állapotú
jó állapotú

kiváló állapotú
kiváló állapotú

Átlag 
érték

Minőségi határérték Minősítés
(szöveges)

Oxigén telítettség

pH
Vezetőképesség
Oldott oxigén

jó állapotú

Komponens Dimenzió Maximum 
érték

Minimum 
érték

Nitrát-N
Összes-N
Ortofoszfát-P
Összes-P



Poroszlói-medence



Tiszavalki-medence
Fitobentosz

Minősítés: Jó
Fitoplankton

Minősítés: Közepes
Makrofita

Minősítés: (Jó)
A különböző növényi élőhelyek szempontjából a legmozaikosabb medence. A 

terület felső, É-i, ÉK-i részén a mocsári és hínárnövényzet fedettsége megközelíti a 100%-
ot. Ezen a helyen szinte mindegyik hínár- és mocsári növénytársulás képviselteti magát. A 
sulyom (Trapa natans L.) térhódítása itt a legerőteljesebb. További hínárnövények közül 
tömegesen előfordul az apró békalencse (Lemna minor L.), a bojtos békalencse (Spirodela
polyrrhiza Schleid) és az érdes tócsagaz (Ceratophyllum demersum L.). A nagy- (Najas
marina L.) és kis tüskéshínárnak (Najas minor All.) jelentős állományai találhatók meg itt. A 
medence morotváiban a tündérrózsán (Nymphaea alba L.) és a vízitökön (Nuphar lutea
(L.) Sm.) kívül nem ritka, a szubmerz-gyökerező életmódú, gyűrűs- (Myriophyllum
verticillatum L.) és a füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum L.). A tározó területén csak 
itt (Háromágú) fordul elő a békatutaj-kolokánhínár (Hydrochari-Stratiotetum) társulás 
jellemző faja, a kolokán (Stratiotes aloides L.). 
Makrozoobentosz

Minősítés: (Jó)
Halak

Minősítés: -



A Tiszavalki-medence vize jó állapotúnak tekinthető (a savasodási állapotnál kiváló, a 
többinél jó minősítést kapott).

VÍZMINŐSÉG

Víztest: Kiskörei-tározó, Tiszavalki-medence
Mintavétel helye: a Dühös-lapos területén
Minősítési kategória: Síkvidéki állóvizek (22-es típusú)

A víztest fiziko-kémiai állapota az osztályátlagok minimuma alapján:

Biológiai értékelést támogató kémiai jellemzők
Minősítés

kiváló-jó jó-közepes (kódszám)
(-log[H+]) 8,64 7,66 8,25 7,7-8,5 7,2-7,7;8,3-8,5 5
(µs/cm) 558 389 461 350 500 4
(mg/L) 14,1 5,9 10,4 8-10 7-8;10-11 4
(%) 71 180 115,2 80-120 70-80;120-130 5
(mg/L) 8,7 1,3 5,4 2 3 3
(mg/L) 30,5 14 20,4 15 25 4
(mg/L) 0,088 < 0,02 0,02 0,03 0,1 5
(mg/L) 1,202 < 0,12 0,288 0,3 0,5 5
(mg/L) 0,689 3,53 1,95 1 1,5 3
(µg/L) 0,15 0,01 0,08 0,04 0,12 4
(µg/L) 0,68 0,16 0,349 0,1 0,3 3
(cm) 49 7 30 120 80 3
(µg/L) 57,8 < 5 19,4 20 50 5

Osztály átlagok képzése: átlagérték
5
4

4,2
4
4

Kockázatosság:
4

4,2

Átlátszóság

tápanyagok komponens csoport jó állapotú
Osztályminimum:

jó állapotú

jó állapotú
nem éri el a jó állapotot

oxigén háztartás komponens csoport jó állapotú

nem éri el a jó állapotot
kiváló állapotúa-klorofill

savasodási állapot komponens csoport kiváló állapotú
sótartalom komponens csoport 

kiváló állapotú
kiváló állapotú

nem éri el a jó állapotot

jó állapotú

BOI5 nem éri el a jó állapotot
jó állapotú

kiváló állapotú
jó állapotú

kiváló állapotú
Oldott oxigén

KOIk

Átlag 
érték

Minőségi határérték Minősítés
(szöveges)

Nitrát-N
Összes-N
Ortofoszfát-P
Összes-P

Ammónium-N

Oxigén telítettség

pH
Vezetőképesség

jó állapotú

Komponens Dimenzió Maximum 
érték

Minimum 
érték

tápanyag terhelés alapján nem kockázatos
szerves anyag terhelés alapján nem kockázatos



Tiszavalki-medence
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ÖÖsszegzsszegzééss
• Ökológiai, hidromorfológiai állapot→Intézkedési terv→Állapot javítás
• Ugyanazt a célállapotot nem lehet ráhúzni minden medencére. 
• A növényszabályzás kérdése mindenütt megjelenik, de különböző

mértékben. A HNP tér- és időbeni korláttal az engedélyeket 
megadja. 

• Nem célunk a területi különbségeket az intézkedésekkel 
megszüntetni és homogenizálni.

• A KÖTI-VÍZIG üzemirányítása, üzemeltetési jellege  a biológiai 
sokféleség, a diverz víztestek kialakulásához, illetve 
fennmaradásához nagy mértékben hozzájárult, és ezt a jövőben is 
hasonlóan kívánja folytatni.



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!
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