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Abstract 

During the stlldies perfonned along the longitudinal section of the Hungarian reach 
of the Tisza in 1979, authors analyzed the sediments collected from the Tisza and the 
rnounths of its tributaries from chernical and physical aspects with the objective to 
in which degree the effects of tributaries, conditions of river bed, character of reaches 
and darnmin~s assert themselves in the sedirn.en t. 

The sediments were sarnpled in 38 profiles. Of them 30 profiles were allocated on 
the Tisza, 8 one s l km upstream from the mouths of the tributaries. Of the p ro fil es of 
sampling, 6 fell on the left bend, 9 on the right one, and 23 on the straight section 
of the river. 

Places where the results were in excess of the average, or outstandingly high values 
were obtained were underlined. 
(Amounts in excess of the average were those which exceeded the averages of the experi
mental values for the single components, and outstandingly high values were those which 
exceeded the averages by morc than 150%). 

The quantitative relationships of the chemical parameters were analysed in regard 
of each type of sediment: coarse sand, sand, fine sand, clay, sandy-clayey silt, clayey silt 
and fine sil t. 

The effect of the conditions in the river bed on the composition of the deposit i. e. 
the conditions in the inside and outside curves of the meanders and in the main current, 
as weil as along the left-side and right-side bank in the single profiles and in the main 
current were studied. 

Examination of the particle composition showed that fractions either in excess of 
250 jJ. or those below 50 jJ. were characteristic of the sediment samples taken from the 
Tisza and its tributaries, depending on the kind of sediment. (The fraction with a dry 
matter content in excess of 50% of total weight was regarded as characteristic of the 
sediment.) 

Particles above 250 jJ. were found mainly in the upper, more rapidly flowing reach 
of the Tisza, and here too, primarily in the main current in the inside curves of the bends. 
The amount of larger fractions was in excess of 50% only in the main current of the 
middie and lower reaches, except at Tiszakeszi at the left-side shore. Of the tributaries, 
the whole profile of the Sajó was characterized by fractions above 1000 jJ., and the main 
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currents as well as the rü~ht-hand banks of the Szamos and Maros by fractions r~nging 
from 1000 to 250 !l. 

Particles smaller than 50 !l and making more than 50% of the collections gene rally 
occurred in the upper reach on the outer sides of bends, while in the lower reach, besides 
sampling places at the right-side and left-side banks, they were also to be found in the 
main current. Their ratio in the main current, above the river barrage of Tiszalök (sample 
12S) was 85, 78%, above the river barrage of Kisköre (sample 25 S) 95, 62% (Fig. l). 

In the whole section of the Bodrog, Zagyva and Körös as well as at the left-side 
bank of the Szamos and the can al at Leninvá.ros, the sediments were characterized by 
smal-sized particles. 

The determining role ofthese two essentially different fractions is also evidenced by 
the fact that in alI samples the contribution of particles in excess of 250 !l and those 
below 50 !l to the sediment was more than 90%. 

Of the other examined fractions, particle s ranging from 250 to 150 !l and those 
from 150 to 100 !l dominated in 8 and 3 sarhples, respectively. In the samples, particles 
of 100- 50 !l never occurred in excess of 50%. 

In a few cases - due to a more uniform distribution of partic1es of different size -
none of the fractions occurred in a greater proportion than 50%. (In such cases those 
fractions were regarded as characteristic of sediment which occurred in amounts above 
20%). Thus, in 14 samples, firstly in the upper reach, on the outer sides of meanders, and 
in the middle and lower reaches near the left-side or right-side bank, particles smaller 
than 150 !l, and below the Szamos and the canal at Leninváros (samples 032, 191, 202) 
those ranging from 250 to 100 !l, above the Bodrog and Zagyva (samples 095,271) those 
between 1000- 250 !l domina ted . There were also such sampling places where partic1es 
with essentially different sizes occurred simultaneously. In the area of the Lónyai canal 
and the area of the Bodrog (samples 062, 082, 091, 092) e. g. besides particles ranging 
from 250 to 100 !l, those be10w 50 !l, at Tiszaderzs, in the main current partic1es ranging 
from 1000 to 250 !l and below 50 !l, l km downstream from the Zagyva similarly to the 
main current, fractions in excess of 100 !l and those below 50 !l occurred in determinant 
quantity. 

Comparison of experimen tal results in connection with the single areas showed that 
the accumulation of the various components of sediment is likely to occur in reaches 
exposed to the effect of damming and in the lower reach of the Tisza. The effect of 
tributaries manifested itself less in this regard. Deposition of materials was the greatest in 
the area above the river barrage of Kisköre (profiles 24 and 25). Here the COD (di
chromate) values for contents of organic matter , carbohydrate, total nitrogen, total 
phosphorus, manganese and magnesium were significantly high, the COD (permanganate) 
values for organic matter, total iron, calcium and carbonate content were in excess of the 
average. In the -area of the Maros, COD (permanganate) values for total phosphorus, 
calcium and carbonate content were outstandingly high and the COD (dichromate) values 
for carbohydrate, total nitrogen, total iron, manganese and magnesium content were in 
ex ce ss of the average. 

Above the river barrage of Tiszalök only the values for carbohydrate content were 
outstandingly high, and the concen trations of the other components - except those of 
total nitrogen and phosphorus - were also above the average. • 

The area of the Körös - due to the character of the lower reach - was also 
characterized by great values, but these were never in excess of the averages obtained in 
in the dammed reach and the area of the Maros. 

Average concentrations of chemical components were the lowest outside of the 
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area influenced by damming, in the upper reach. Low values mainly occurred in the area 
of the Szamos and Sajó (Fig. 6). 

Evaluation of results according to kinds of sediment showed, that the coarse sand 
contained smallest amounts of the examined chemical components, and fine silt the 
greatest amounts of them. Fine silt was characterized by outstandingly high concentration s 
of COD ( dichromate), COD (permanganate), carbohydrate, total iron, total nitrogen, 
magnesium and carbqnate, and concentrations of manganese, total phosphorus and 
calcium in excess of the average. In clayey sitt, each component - except total phosphorus 
- occurred in amounts above the average , and of them the quantity of carbohydrate was 
remarkably great. In sandy-clayey silt, only the concentrations of iron and manganese, 
in hard clay those of total nitrogen and total phosphorus were below the average. Sandy 
depoits were characterized by low concentrations of the chemical components (Fig. 7). 

Average values for each component obtained in sampling places at the left-side and 
right-side shore were higher than those in the main current. Amounts obtained at the 
shores were greater, those in the main current smaller. In the case of meanders, lowest 
values were obtained in the main current, the average concentrations at the inner curves 
of meanders were similar to or slinghtly greater than those in the main current, while at 
the outer curves of meanders they were essentially greater than in the main current. In 
the straight profiles nearly identical values dominated in the off-shore sarnples, while in 
the main current lower ones, but their average amounts were considerably greater than 
those measured at the bends (Fig. 8). 

From the results of examinations the following conclusions were drown: 
On the basis of the chemical composition of the various kinds of sediment, sandy 

bottoms were characterized by low values, clay, sandy-clayey silt and clayey silt by values 
above the average, and fine silt by outstandingly high values. 

In the formation of sediments of various kind firtsly the changes of stream velocity, 
secondly the pollutions affecting the Tisza directly or indirectly through the tributaries 
had a decisive role. Therefore in regard of the examined chemical components of the 
sediment, a considerable proportion of the samples taken in the upper reach of the Tisza 
and in the main current were meager due to the sandy bottom with coarser particle 
composition, which was produced here by an intensiver water movement. Particularly 
on the outer sides of the bends in the upper reach of the Tisza, in the sampling places at 
the shores in the middle reach not influenced by the river barrages and in the lower 
reach, clay, sandy-clayey silt and clayey silt could develop due to the decreased stream 
velocity causing the various components of the sediment to concentrate in a greater 
degree. 

Worthy of note are the sediments in areas influenced by damming and in the area 
of the Maros. In regions under the influence of river barrages, accumulation of sediment 
due to the decrease of stream velocity occurred, which manifested itself in the high 
proportion of loose, deep silt made up of fractions below 50 jl, and the considerably 
increased concentrations of natural and artifical chemical substances. It is also deemed 
worthy of note the phenomenon, that directly above the river barrages such conditions 
dominated in the main current as in the sampling places along the share, i. e. fine silt and 
remarkably high values for the enriched components of it characterized the whole cross 
section of the river. Though the sediment in the Maros was essentially different from that 
in thp dammed sections both in regard of its character and particle composition, the 
average cOlicentrations obtained here best approached these quantities. 

The effect oftributaries on the sediment of the Tisza was not essential in comparison 
to those of stream velocity, the shape of river bed and damming. A considerable 
propartion of the silt transported here by the tributaries was carried on by the Tisza 
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and thus its great part did not settle out dose to the mouth but in a lower section, 
probably above the river barrages or in the lower reach. 

The sediment composing the bed of the river is practically deposited suspended 
silt, since an occasional flood may stir up the deposited silt again and may transport it 
and settle it out again in another place . 

In the Tisza it is characteristic of the sediment that the pollutions affecting the 
upper reach do not influence severely the quality of the bottom which is sandy in general. 
Sandy-dayey silt and dayey silt made up of smaller partides which adsorb to chemical 
materials more readily were deposited at the outer sides of bends, and the off-shore 
regions of straight reaches. In periods of flood the fine r fractions are drifted further, 
while on the effect of pollutions the Tisza is exposed to, a gradual, or ari occasional rapid 
enrichment in chemical components associated to the particles takes place in some 
sections. Under natural conditions tlUs process results in a considerable accumulation of 
materials contained in the sediment in the direction of the mouth of the Tisza. 

The new conditions caused by the establishing ofwater barrages have fundamentally 
changed this natural state. In areas influenced by damming, intensive settling out of 
suspended silt has taken place. At the starting point of the dammed reach, coarser, 
further below gradually fine r sediments accumulated. The nature of the main current 
also changed. In the direction of the water barrage, the difference in sediment between 
the main current and off-shore regions gradually decreased and finally completely 
disappeared. 

The above the water barrages functions like a silt trap periodically collecting 
considerable proportions of chemical components associated to suspended matter 
transported from areas lying upstream. 

Below the river barrages, the Tisza has regained its river character, thus its sediment 
also changed considerably. The velocity of the stream from which the suspended silthad 
settled out, increased again, the water with its surplus energy stirred up new parcitles 
from the river bed and deposited them in another place. 

Thus, the process of enriching had started partly anew, and there was a conspicuous 
accumulation of chemical components below the river barrage of Tiszalök, at Kisköre and 
in the lower reach of the Tisza, as a consequence of that. 

It is due to this circumstance that in the case of several components, highest values 
were obtained directly above the river barrage of Kisköre , since the volume of damming 
was here the greatest, and the more important sources of pollution (the Sajó, Lenin
város etc.) are also to be found in this reach of the Tisza. 

The area of the Maros follows next in order of magnitude, where besides the wastes 
of Szolnok, Martfű , Csongrád and Szeged, the combined effects of the pollutants 
tr,ansported by the Zagyva, Körös and Maros manifested themselves. It is likely that the 
influence of the river barrage of Novi-Becej will promote conditions less favourable 
than those at Kisköre . 

In the area under the influence of the river barrage of Tiszalök, there was again an 
accumulation of sediment observable, but due to a damming of smaller volume and the 
less pollution in the upper reach of the Tisza, average values for the chemical components 
were lower than those obtained in the area of the Maros and the river barrage of Kisköre. 

The chemical composition of the sediment in the Tisz"a may still be regarded 
favourable in its present condition. 

Though it could be stablished that in some areas the accumulation of sediment and 
the enrichment of chemical components resulted in the increased pollution of the bottom 
it has not yet been possible to demonstrate unequivocally the effects produced by materials 
getting release d and then dissolved (gases, plant nutrients, stb.) on the water of the Tisza. 
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l. Irodalmi áttekintés 

A folyóvíz üledékének vizsgálatáról igen kevés irodalmi adat áll rendelkezésünkre. 
A folyók hordalékszállításáról - közte a Tiszáéról is - Bogárdi (1971), a folyóvízi, a tavi 
és a tengeri üle dékről pedig Juhász (1976) munkáiban találkozunk. 

A Yort-i víztározó feliszapolódásának mértékével Taylor (1935) foglalkozott . 
A folyóvíz üledékének kémiai összetétele, szennyezettsége és a víz minőségére gya

korolt hatása a közelmúlt kutatási témájává vált. 
Az Egyesült Államokban az ASCF Hidraulikai Osztálya és a Hordalékmozgási Bizottsága 
védnöksége alatt egy cél-bizottság alakult, melynek feladata az volt, hogy felmérje az üle
dékku tatás lehetőségeit és értékelje a hordaléknak a víz minőségére gyakorolt hatását. 
A bizottság összefoglalójából az alábbi, lényegesnek ítélt megállapításokat emeljük ki: 
,,A hordaléknak a vÍzminőségre gyakorolt hatása rendkívül széles és változatos feltétel
rendszert jelent. Ez a körülmény tudományágak közötti jelleget ad a problémakörnek és 
több tudományágat összefogó megközelítést tesz szükségessé mind a kutatási igény, mind 
pedig az elfogadható megoldások megfogalmazásának. Szükség van olyan alapok leraká
sára, amelyeket más tudományágak is használnak. A hordalék - vízminőség kutatási tevé
kenység minden szintjén biztosítani kell az egyes tudományágak egymással kapcsolatot 
tartó részvételét (Hembree, 1971). 

Az előzőekben megfogalmazott szempontokat is figyelembe véve, a hazai körülmé
nyek ismeretében terveztük és bonyolítottuk le a Tisza és mellékvízfolyásai üledékének 
vizsgálatát. 

2. Anyag és módszer 

A mintavétel idejéről, helyéről, módjáról Banesi et al. (1981) ad tájékoztatást. 

a) Az üledékminták eló'készítése 

Laboratóriumba beszállított minták mindegyikének kb. felét 1 mm lyukbőségű mű

anyag szitán átmostuk a nagyobb méretű szerves törmelék és a kavics eltávolítása érdeké
ben. Az átmosott mintát 105 oC-on szárítottuk kb. 3- 4 órán át, majd elektromos őrlővel 
porrá őröltük. Az őrlemény t 100 II lyukbőségű műanyag szitaszövettel ellátott szitán 
átszitáltuk és az így nyert porból végeztük el a fizikai és kémiai vizsgálatokat. Az eredeti 
minta másik feléből történt a szemcseösszetétel meghatározása. 

b) Vizsgálati módszerek 

A vizsgálatokat egyrészt ismert módszerek alkalmazásával, vagy azok kismértékű 
módosításával, másrészt új eljárások kidolgozásával végeztük. 
A talaj nedvességtartalmának és térfogatsúlyának meghatározására a Talaj és Trágyavizs
gálati Módszerek (1962) 1.422; 1.4132 pontjában leírtakat használtuk. A nedvességtar
talmat a nedves súly (g) százalékában, a térfogatsúlyt pedig az üledék tennészetes szer
kezetű , nedvességmentes súlya (g/cm3 )-ben adtuk meg. 

A savas káliumpermanganáttal mért kémiai oxigénígényt (KOIsMn), az összes vas
tartalmat, az előkészítés után közvetlenül, a mangán mennyiségét pedig a Kjeldahl-roncso
lás után (Felföldy, L: Biológiai vízminősítés, 1974. XXIII. módszer 1-12.) a KGST Egy
séges Vízvizsgálati Módszerek I. (1975) 33.1., 19.1 ., 20.1. pontja szerint, az összes foszfort 
és összes nitrogént pedig a Felföldy, L: Biológiai vÍZminősítés (1974) XXIII; XVI; XXII. 
módszerek alapján határoztuk meg. Az eredmények sorrendben: mg02/g száraz üledék, 
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mgFe/g száraz üledék, mgMn/g száraz üledék, mgP/g száraz üledék, mgN/g száraz üledék 
egységben adtuk meg. 

Az üledék káliumdikromáttal mért kémiai oxigénigényének vizsgálata (KOlCr) 
a Talajtani és Agrokémai Vizsgálati Módszerek (1970) 3.8 pontja alapján, annak kismér
tékű módosításával az alábbiak szerint történt : 

25 g pontosan bemért száraz üledéket lombikba tettünk, majd 10 ml 5%-os kálium
díkromát oldatot adtunk hozzá. A lombik tartalmát körmozgással alaposan összekevertük, 
ezután 20 ml cc kénsavat adtunk hozzá. Ismételt összekeverés után 10 percig hűtöttük és 
100 ml desztillált vízzel felhígítottuk . 24 órai állás után a tiszta részt 702 nm-en foto
metráltuk a reagensekből készült vakmintával szemben. Az eredményeket mg02 /g száraz
üledékben adtuk meg. 

A szénhidrát tartalom meghatározásá t Liu, Wong, Dutka (1973) módszerével végez
tük az alábbiak szerint: 

kb. 10- 30 mg száraz mintát egy 25 - 30 ml-es főzőpohárba pontosan bemértünk. 
Hozzáadtunk l ml desztillált vizet és l ml 10%-os fenololdatot. Alapos keverés után 5 ml 
cc. kénsavat adtunk az elegyhez. 10 perc állás után 10 percig 3000 ford/perccel centri
fugáltuk. A folyadék tisztáját 486 nm-en fotometráltuk a reagensekből készült vakmin
tával szemben. 
Az üledék szénhidrát tartalmának kifejezésére mg oldható keményítő+agar-agar 1:1 ará
nyú keveréke Jg száraz üledéket használtuk. 
A többi komponens meghatározására az alábbi módszereket dolgoztuk ki: . 

A kalcium és magnézium meghatározásához 0,25 g száraz üledéket pontosan be
mértünk, kb. 100 ml desztillált vízben szuszpendáltuk, majd l mil ,O n HCl oldatot adtunk 
hozzá. 5 perc forralás után az elegyet lehűtöttük , majd 2 ml I n NaOH oldattal a pH 
értékét l 2-re állítottuk be . Ezután murexid indikátor jelenlétében 0,0 I n EDT A oldattal 
átcsapásig titráltuk. 
Ezt követően 2 ml l n HCI hozzáadásával és az azt követő forralással elbontottuk a mure
xid indikátort. 
Az oldat lehűtése után 4 ml NH 3 -NH4 CI puffert adtunk hozzá (pH=9), majd 0 ,01 n 
EDTA oldattal eriokrómfekete T indikátor mellett színátcsapásig titráltuk. Az eredmé
nyeket mg Ca 2

+ ill. mg Mg 2+Jg száraz üledékben adtuk meg. 
A karbonát tartalom meghatározásához bem értünk egy 100 ml-es főzőpohárba kb. 

0,5 g száraz üledéket, 10 ml O, l n HCI oldatot adtunk hozzá és gyorsan felforraltuk. Ez
után három csepp metilorange indíkátort cseppentettünk bele. Az indikátor színe hagyma
vörös lett. Ezt követően 0,1 n NaOH oldattal átcsapásig titráltuk. Az eredményeket 
mg COng száraz üledékben adtuk meg. 

Aszemeseösszetétel meghatározásához, az ismert nedvességtartalmú minta meg
maradó másik feléből kb. 50 g-ot pontosan bemértük és műanyag szitaszövettel ellátott 
szitasorozaton bő vízze l átmosattuk. A szitasorozattal az 1000 jl fölötti, az 1000- 250 jl, 
a 250- 150 jl , a 150- 100 jl , a 100- 50 jl közötti és az 50 jl alatti méretű szemcséket 
választottuk szét. A szitáka t szobahőmérsékleten szárítottuk, majd visszamértük az egyes 
szitákon fen nmaradt szemcsék súlyát. Az eredményt az üledék száraz súlyára vonatkoz
tatott százalékban adtuk meg. 

3. Eredmények 

A hossz-szelvény során vett üledékminták fi zikai és kémiai eredményeiről a vizsgá
lat alá vont különböző vízterek, illetve folyószakaszok mintavételi szelvényeinek fonto
sabb jellemzőit is figyelembe véve adunk táj ékoztatást. 
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3.1 A Szamos térsége 

A Tisza a Szamos fölött l km-rel kb. 30° -os enyhe Ívű bal kanyart Ír le. A bal parti 
mintavételi hely üledéke durva homok, főként az 1000- 250 J.1. közötti szemcsék dominál
nak. Ennek megfelelően kémiai összetételében az alacsony értékek voltak jellemzőek. 
A sodorvonal a bal parti mintához hasonló képet mutatott. Az 1000- 250 J.1. közötti szem
csék meghalad ták a 95%-ot, ebből adódóan a kémiai komponensek mennyiségei sem tér
tek el lényegesen a bal parti mintában mértektől. 
A jobb parti üledék szintén homokos, de itt már a 250- 150 J.1. közötti szem csé k voltak 
túlsúlyban (5O'7c fölött), és összességében nagyobb százalékokban találtuk a 150 J.1. alatti 
szemcsefrakciókat is . Ezt tükrözte a savas káliumpermanganáttal (KOIsM n) és kálium
dikromáttal (KOICr) mért kémiai oxigénigény, a szénhidrát, a kalcium, a magnézium és 
a karboná t tartalom előző két mintavételi helyhez viszonyított nagyobb értéke is. 

A S:amos. a. Tisza kb. 60° -os jobb kanyarulatánál, a bal parttal érintőlegesen tor
kollik a folyóba. A bal parti mintavételi hely üledéke agyagos, amely vékony darabos 
szeletek fo rmájában található, szemcseösszetételére az 50 J.1. alatti méret a jellemző . Ké
miai összetevői közül a KOICr, a kalcium, a magnézium és a karbonát magasabb értékeit 
lehet kiemelni. A sodorvonal és a jobb part üledéke egymáshoz nagyon hasonló, durva 
homokos, 80- 90%-ban 1000- 250 J.1. közötti szemcsékkel jellemezhető. A kémiai kom
ponensek men!1yiségei nem számottevőek. 

A Szamos alatt l km-re kijelölt mintavételi szelvény a Tisza kb. 0,5 km sugarú jobb 
kanyarulatának utolsó harmadára esik. A bal part üledéke finom homok, túlnyomó rész
ben 150 J.1. alatti szemcséket tartalmazott . Jellemzője a magasabb KOIsM n, KOICr, szén
hidrát, kalcium, magnézium és karbonát tartalom. A sodorvonalban durva homokot talál
tunk 91 o/o-ban 1000-250 J.1. kö·zötti szemcsemérettel. Az egyes kémiai komponensek 
mennyisége minimális volt. A jobb part üledéke agyagos homok, szemcseösszetételét 
867c -ban a 250- 100 J.1. közötti szem csék határozták meg. Kémiai összetétele a sodor
vonaléhoz hasonló , de kalcium tartalma valamivel nagyobb. 

A Szamos alatt 3 km-rel a Tisza enyhe ívű bal kanyart Ír le. A bal part üledéke 
homokos, 87%-ban 1000- 25 0 J.1. közötti szemcsékből állt. Kémiai összetételére a kis 
értékek voltak jellemzőek. Hasonló állapotokat találtunk a sodorvonalban is . A 93%-ban 
1000-250 J.1. közötti szemcseméretű homokos üledék tartalmazta a legkisebb mennyiségű 
karbonátot és magnéziumot. A jobb parti köves-agyagos üledék szemcseösszetételét 
a 150 II alatti szemcsék mennyisége jellemezte , így a kémiai összetétele is eltérően alakult, 
mely főként a KOIsMn , a KOICr.és a szénhidrát nagyobb értékeiben nyilvánult meg (l., 
2., 3., 5. ábra). 

3.2 A Lónyai-csatorna térsége 

A Tiszdn a Lónyai-csatorna fölött l km-re kijelölt mintavételi szelvény a folyó 
egyenes szakaszára esik. Bal oldalának üledéke finom iszap, 81 %-ban 50 J.1.-nál kisebb 
méretű szemcsékkel. A kémiai komponense k közül elsősorban a magas KOIsMn, KOICr , 
a szénhidrát és az összes vas mennyisége érdemel említést . A sodorvonalban agyagos
homokos üledéket találtunk, melynek szemcseméretét két egymástól lényegesen eltérő 
frakció határozta meg. Az 1000- 250 II közötti homokszemcsék 29%-ban, az 50 J.1. alatti 
agyagszemcsék 62%-ban voltak jelen. Kémiai összetételére a magas KOIsMn, KOICr, 
összes vas és karbonát értékek voltak jellemzők. A jobb oldal üledéke a bal oldaléhoz 
hasonló mély iszapos réteg volt, melyben az 50 J.1. alatti szem csék meghaladták a 81%-0t. 
A szerves anyagot jellemző komponensek számottevő mennyisége mellett jelentős kalci
um, magnézium és karbonát tartalmat is mértünk. 
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A Lónyai-csatorna bal parti mellékvízfolyás, a Tiszára merőlegesen, a torkolatnál 
enyhe bal kanyarral csatlakozik a folyóba. A mintavételi szelvény t közel egyenes szaka
szon jelöltük ki. Bal és jobb partjának üledéke vastag iszap, felületén mintegy 2 mm-es 
oxidált réteggel. Mindkét mintavételi helynél a 250 Jl-nál kisebb sz<!mcsék domináltak, 
a bal oldalon inkább az 50 Jl körüli méretűek voltak nagyobb százalékban. 
Kémiai összetételük közel azonos, főként a KOIsMn , a KOICr, az összes vas, a kalcium 
és a karbonát mennyisége volt számottevő. 

Lónyai-csatorna alatt 1 km-rel, egy enyhe jobb kanyar közepén található a minta
vételi szelvény. Bal oldalának üledéke homokos, iszapos volt, amelynek több mint felét 
az 50 Jl alatti szemcsék alkották. A kémiai komponensek közül a KOICr magasabb értékét 
lehetett kiemelni. A sodorvonalban durva homokot találtunk, 92%-ban 1000-250 Jl kö
zötti szemcsemérettel. Kémiai összetételében kiemelkedő értékeket nem mértünk. A jobb 
part üledéke finom homok volt, túlnyomó részt a 250-150 Jl közötti szemcsék dominál-
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1. ábra. A tiszai üledék minták 50 II alatti szemcsefrakciójának alakulása 
Ol-38. = mintavételi szelvények jele 

l = baloldal, S = sodorvonal, 2 = jobb oldal 
Figure l. Grain fractions below 50 II in the sedi ment of the Tisza 

Ol-38 = No. of sampling profiles 

XII. 

a. = Fine silt; b. = Glayey silt; c. = Sandy sitt; d. = Clayey-sandy silt; e. = Hard clay, f. = Fine sand 
I. = Szamos river; II. = Lónyai Canal; III. = Bodrog river; IV. = Dammed reach; 

V. = River barrage at Tiszalök; VI. = Sajó river; VII. = Canal at Leninváros; VIII. = Dammed reach; 
IX. River barrage at Kisköre; X. = Zagyva river; XI. = Körös river; XII. = Maros river 
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tak . A sodorvonalban mértekhez hasonló viszonyokat tapasztaltunk, egyedül az összes 
vas mennyisége volt jelentősebb. 

Lónyai-csatorna alatt 3 km-rel a mintavétel a Tisza egyenes szakaszán.történt, ahol 
a víz a természetes körülményeknek megfelelően a bal partot építi, a jobb partot bontja. 
A bal part üledéke agyagos, 70%-ban 50 f.1 alatti méretű szemcsékből állt, amelyet 
a KOl s'.i n, a KOICr, az összes vas, a szénhidrát, a kalcium, a magnézium és a karbonát 
nagy mennyisége jellemzett. A sodorvonal mederanyaga homokos volt, 81%-ban az 1000-
250 !J. közötti szem csék domináltak. A kémiai komflonensek mennyiségei nem számot
tevők, itt mértük az összes vas és a szénhidrát tartalom minimurnát. 
A jo bb part a bal parthoz hasonlóan agyagos, de szemcseeloszlása 250 !J. alatt egyenlete
sebb. Az 50 !J. alatti szemcsék kisebb százaléka miatt a kémiai komponensek mennyisége 
is alacsonyabb volt (1., 2., 3., 4., 5. ábra). 

3. 3 A Bodrog térsége 

A Bodrog fölött l km-rel a Tisza enyhe jobb kanyart ír le. A mintavételi szelvény 
bal oldalán laza homokos iszapot találtunk , amelyet főként a 250- 150 !J. közötti szem
csék jellemeztek . Kémiai összetételét az alacsony értékek határozták meg. A sodorvonal
ban talált homokos üledék szemcseösszetétele 95%-ban 1000- 150 !J. között volt. Ebből 
adódóan a vizsgálati eredményeknél nem tapasztaltunk kiugró értékeket. A jobb part 
laza-agyagos üledéke 46%-ban tartalmazott 50 !J. alatti szemcséket, így a kémiai összetevők 
a bal parton mérteknél magasabbak voltak . 

A BodroK jobb oldali mellékfolyó, a Tisza 70
0
-os bal kanyarulatánál a jobb parttal 

csaknem érintőlegesen torkollik a folyóba. A mintavételi szelvényre jellemző, hogy erősen 
érvényesült a Tiszalöki vízlépcső visszaduzzasztó hatása. Mindhárom mintavételi helynél 
az üledék agyagos-iszap, szemCse összetételét az 50 !J. alatti szemcsék határozták meg. 
Elsősorban a duzzasztásnak tudható be, hogy a bal és a jobb ol dalhoz hasonlóan a sodor
vonalban is nagy KOlsMn, KOlCl'> összes vas és szénhidrát értékeket mértünk. 

A Bodrog alatt l km-re a mintavételi szelvény a Tisza egyenes szakaszára esett. 
Az üledék összetételét a duzzasztás és a Bodrog együttes hatása alakította, a laza agyagos 
iszap mindhárom mintavételi helyen dominált. Az üledékfelhalmozódás következtében 
a KOI ,M n, a KOlCr, az összes vas és a magnézium magas, a szénhidrát és a karbonát maxi
mális értékekkel jelen tkezett. 

A Bodrog alatt 3 km-re levő szelvény az előzőhöz hasonlóan szintén egyenes szaka
szon lett kijelölve. A duzzasztás itt ugyancsak éreztette hatását, de a Bodrog befolyása 
már nem volt egyértelműen érzékelhető . Míg a bal és jobb oldali mintavételi helyen még 
mindig agyagos iszapot találtunk, addig a sodorvonalban már a finom laza iszap felhal
mozódását figyelhettük meg. Az 50 f.1 alatti szemcsefrakció a bal oldalon 72%-ban, ajobb 
oldalon 85%-ban volt jelen, a sodorvonalban pedig csaknem elérte a 98%-0t. Ez egyértel
műen a duzzasztás okozta üledékfelhalmozódás eredményeként jöhetett létre. A sodor
vonalban a KOlsM n, a KOlCr, az összes vas és a karbonát mennyisége volt kiemelkedő, 
a partok közelében, ezek mellett a szénhidrát, és - főként a jobb oldalon - a kalcium, 
valamint a magnézium tartalom is számottevő értéket ért el. Ebben a szelvényben mértük 
a legalacsonyabb foszfor tartalmat is (1., 2., 3., 4., 5. ábra). 

3.4 A Sajó térsége 

A Sajó fölött 1 km-re enyhe ívű jobb kanyar végén jelöltük ki a mintavételi szel
vényt. A bal part üledéke finom homok, melyben a 250-100 !J. közötti szemcsék 61%-ban 
találhatók. A kémiai összetevők a nagyobb szemcsefrakciókra jellemzően viszonylag kis 
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2. ábra. Az üledék KOI Cr -ének alakulása a Tiszán és egyes mellékvízfolyásain 
l = baloldal, S = .sodorvonal, 2 = jobb oldal 

Figure 2. Values for COD Cr of sediment in the Tisza and some of its tributaries 
1 = Left side; S = Main current; 2 = Right side 
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X. 

I. = Szamos river; II. = Lónyai Canal, III. = Bodrog river; IV. = Dammed reach; V. = Sajó river; 
VI. = Canal at J-.eninváros; VII . = Dammed reach; VIII. = Zagyva river; 

IX. = Körös river; X. = Maros river 

mennyiségben voltak jelen. A sodorvonal durva homokos alzatának szemcseösszetételét 
elsősorban az 1000-250 II közötti szemcsék határozták meg. Ennek megfelelően kémiai
lag a bal parthoz hasonló képet kaptunk. Itt mértük az összes nitrogén tartalom mini
mumát. A mintavételi szelvény jobb partját a finom agyagos iszap jellemezte , túlnyomó 
részt 50 II alatti szemcsemérettel. Kiemelkedő a KOICr értéke volt. 

A Sajó a Tisza jobb oldali mellékfolyója , me ly enyhe jobb kanyarral torkollik 
a Tiszába. A mintavételi szelvény egészére a nagy méretű szemcsék voltak jellemzők. A bal 
és jobb parton azonban a kisebb méretű szemcsék mennyisége is számottevő volt. 
Ennek következtében a két parti mintavételi helyen nagyobb KOICr , szénhidrát , kalcium , 
magnézium és karbonát értéket mértünk, mint a sodorvonalban. 

A Sajó alatt l km-rel a mintavételi szelvény egy enyhe Ívű jobb kanyar végén 
található. A bal part üledékét agyagos iszap alkotja , a 150- 50 II közötti szemcsék 70%
ban fordultak elő benne. Kémiai összetételében kiugró értékeket nem tapasztaltun_k. 
A sodorvonalban kavicsos homokot találtunk 86%-ban 250 II fölötti szemcsékkel. A ké
miai komponensek mennyisége a bal partinállényegesen alacsonyabb volt. A jobb oldali 
mintavételi hely üledékében már nagyobb volt az 50 II alatti szemcsék százaléka , de 
a kémiai komponensek nem érték el a bal oldalon kapott értékeket. 

A Sajó alatt 3 km-re egy jobb kanyart követő enyhe bal-kanyar kezdetén jelöltük ki 
a mintavételi szelvény t. A bal part és cl sodorvonal üledékének jelentős része kavicsos volt, 
melyet a szemcseösszetétel alakulása is tükrözött. A nagyméretű szemcséket tartalmazó 
üledékre jellemzően a kémiai komponensek alacsony értékeit mértük. A kalcium tartalom 
minimuma ebben a szelvényben fordult elő. A jobb part üledéke agyagos iszap,melyben 
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az 50 II alatti szemcsék meghaladták a 65%-ot. Ebből következően mind a KülCr, mind 
a szénhidrát értéke nagyobb volt (l., 2., 3.,4., 5. ábra). 

4. 5 A Leninvárosi-csatorna térsége 

A Lenim'drosi-csatorna fö lött 1 km-re a mintavétel a folyó egyenes szakaszán tör
tént . A bal oldalon talált iszapos agyag 43%-ban 50 II alatti szemcséket tartalmazott. Ké
miai komponensei közül a KülCr és az összes vas mennyisége érdemel említést. A sodor
vonalban 79%-ban 1000- 250 II közötti szemcséket tartalmazó homokos üledék volt, en
nek megfel el ően kémiai összetételét az al acsony értékek jellemezték. A jobb oldalon agya
gos szakadó par tot találtunk, ahol az 50 II alatti szemcsék domináltak. A vizsgálati ered
mények a bal parti mintavételi helyhez hasonló körülményeket mutattak. 

A Leninvárosi-csatorna a Tisza jobb partján mesterségesen kiépített mellékvízfolyás, 
amely kb . 30° -os szögben torkollik a folyóba . Mindhárom mintavételi helyen az agyagos
homokos iszap dominált, 250 II alatti szemcsékkel. A kémiai összetétel viszonylag homo
gén képet mutatott , kiugró értékeket nem mértünk. 

A Leninvdrosi-csatorna alatt 1 km-re kijelölt mintavételi szelvény egy enyhe jobb 
kanyar közepére esett. A bal parton és a sodorvonalban homokos üledéket találtunk, 
melyben a 250- 150 II közötti szemcsék voltak túlsúlyban. A kémiai viszonyokat viszony
lag kis értékek jellemezték . A jobb part üledéke agyagos iszap volt, túlnyomó részt 50 II 
alatti szemcsékb5l állt. Az el őző két mintavételi helyen mért értékeknél csak a KülsM n , 
a KülCr és a karbonát mennyisége volt magasabb. 

A Leninvárosi-csatorna alatt 3 km-re levő mintavételi szelvénynél a Tisza enyhe ívű 
bal kanyarulatot ír le. A bal part üledéke homokos iszap 53%-ban 150- 100 II közötti 
közötti szemcsékből állt, Kémiai összetételére a viszonylag kis értékek voltak jellemzőek. 

A sodorvonal homokos üledékében az 1000- 250 II közötti szemcsék domináltak. Kémiai
lag a bal parthoz hasonló állapotot találtunk. A jobb part agyagos iszapos üledékét a 150 
II alatti szemcsék jellemezték. Jelentősebb a KülCr és a karbonát mennyisége volt (l., 
2. ,4., 5. ábra). 

3. 6 A Kiskörei vízlépcső hatásterillete 

A Kiskörei vízlépcső hatásterületén hat mintavételi szelvény került kijelölésre, eb
ből öt a duzzasztómű fölött, egy pedig alatta. A vízlépcső fölötti szelvények egyenes 
szakaszra estek, míg az alatta levő egy enyhe bal kanyar közepére került. 

Tiszakeszinél (468 fkn}) a bal oldalon 51 %-ban 1000- 250 II közötti szemcséket 
találtunk, de jelentős volt az 50 II alatti szemcsék mennyisége is , amelyre a magasabb 
Korc r érték, a szénhidrát és a karbonát tartalom is utalt. 
A sodorvonal mederanyaga görgetett kavics volt , amely 67%-ban 1000 II fölötti szemcsé
ket tartalmazott. Ebből adódóan kémiai összeté telére az alacsony értékek voltak jellem
zők. 

A jobb oldalon az agyagos-homokos iszap dominált. Szemcseösszetétele a 250 II alatti 
szemcsefrakciók viszonylag arányos megoszlását tükrözte . Külcr -e a bal oldaléhoz ha
sonló, kalcium, magnézium és karbonát tartalma pedig nagyobb volt. 

Tiszacsegénél (450 fkm) a bal és jobb parti mintavételi hely üledékén már észre
vehető volt a duzzasztás hatása. Mindkét oldalon agyagos iszapot találtunk, 70%-ot meg
haladó 50 II alatti szemcsemérettel. A Külcr , a szénhidrát, a kalcium, a magnézium és 
a karbonát mellett az összes foszfor és az összes nitrogén mennyisége is számottevő volt. 
A sodorvonalban még kis mértékben volt csak megfigyelhető a duzzasztás okozta üledék
felhalmozó dás . A főként durva homokot tartalmazó mederanyag 14%-ban 1000 II feletti 
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3_ ábra_ Az üledék szénhidrát tartalmának alakulása a Tiszán és egyes mellékvízfolyásain 
1 = baloldal, S = sodorvonal, 2 = jobb oldal 

Figure 3. Carbohydrate content of sediment in the Tisza and some of its tributaries 
1 = Left side; S = Main current; 2 = Right side 
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I. = Szamos river; II. = Lónyai Canal: III. = Bodrog river; IV . = Dammed reach; V .. = Sajó river; 
VI. = Canal at Leninváros; VII. = Dammed reach; VIII. = Zagyva river; 

IX. = Körös river; X. = Maros river 

51%-ban 1000- 250 J1 közötti és 24%-ban 250- 150 J1 közötti szemcsékből állt. A part 
menti mintavételi helyeken mért kémiai komponenseknél - az összes vas kivételével - lé
nyegesen kisebb értékeket kaptunk, de a Tiszakeszinél vett sodorvonali mintához képest 
némi emelkedést tapasztal tunk. 

Tiszafürednél (433 fkm) már a sodorvonalban is egyértelműen kimutatható volt 
a duzzasztás hatása. Míg a baloldalon még mindig az agyagos-iszap dominált, addig 
a sodorvonalban a durva homokot felváltotta az 1000- 250 J1 közötti szemeseméreW 
finom homok (61%) és az 50 J1 alatti iszap (36%) keveréke, a jobb oldalon pedig megjelent 
a laza mély iszap. A vizsgálatok alapján az üledék felhalmozódás további fokozódását és 
így a két part melletti mintavételi helyen az összes vizsgált kémiai komponens mennyisé
gének erőteljes emelkedését, a sodorvonalban pedig a KOICr értékének kis mértékű 
növekedését figyelhettük meg. 

Tiszaderzsnél (415 flem) a jobb oldal mellett már a baloldalt is a laza mély finom 
iszap jellemezte. Mindkét mintavételi helyen 93%-ban az 50/1 alatti szemes ék domináltak. 
Valamennyi kémiai komponens magas értéket ért el, főként a bal oldali üledékben talál
tunk kiugróan nagy mennyiségeket. Ezen a mintavételi helyen mértük a KOICr és összes 
nitrogén maximumait. A sodorvonal mederanyaga is lényegesen megváltozott. A finom 
homok helyett agyagos-homokos iszapot találtunk, melyben az 50 /1 alatti szemcsék 
aránya megközelítette a 40%-ot. Az üledék az előző szelvény sodorvonalában mért kémiai 
komponensek mennyiségének többszörösét tartalmazta, többek között a karbonát 13-
szoros, a szénhidrát 10-szeres, a kalcium és a magnézium hétszeres, a KOlsMn ötszörös 
értékét kaptuk. 

Kiskörénél (404 fkm) volt a legerősebb a duzzasztás hatása. A meder egész kereszt
szelvényében laza mély iszapot találtunk. Az 50 /1 alatti szemcsék a bal oldalon és a sodor-
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vonalban meghaladták a 95%-ot O), a jobb oldalon pedig csaknem elérték a 100%-ot (l). 
Itt már a sodorvonalat is a part menti mintákhoz hasonlóan magas értékek jellemezték, 
sőt egyes komponensek, mint például az összes vas, az összes nitrogén és az összes foszfor 
mennyisége még meg is haladta azokat. A sodorvonalban mértük az összes foszfor, a jobb 
oldalon pedig a mangán tartalom maximumát. 

Tiszaburdndl (390 fkm) - a vízlépcső alatt kb. 14 km-re - a Tisza ismét visszanyerte 
eredeti folyóvízi jelle.gét, így üledéke is a duzzasztott szakaszhoz viszonyítva jelentős vál
tozáson ment keresztül. (A duzzasztómű alatt ugyanis a kiülepedett víz folyási sebessége 
ismét megnövekszik, fölös energiájával amederanyagból újabb szemcséket ragad magával, 
majd máshollerakja.) 
A bal oldali mintavételi helyen finom homokot találtunk, amely 88%-ban 250-50 II kö
zötti, 11%-ban pedig 50 II alatti szemcséket tartalmazott. A sodorvonal üledéke durva 
homok volt 94%-ban, 1000-250 II közötti szemcsékkel. Kémiai összetételüket az ala
csony értékek jellemezték, a sodorvonalban főleg a kac1ium és magnézium kis mennyisége 
volt szembetűnő. A jobb oldalon a kemény agyagos alzatot finom vékony agyagos iszap 
fedte, a minta 69%-ban 50 II alatti szemcséket tartalmazott. 
Csaknem minden vizsgált kémiai komponens magasabb volt a bal oldalon és a sodorvonal
ban levőknél, de csak az összes vastartalom közelítette meg a vízlépcső fölött mért érté
keket (1., 2., 3., 4., 5. ábra). 

4. 7 A Zagyva térsége 
. 

A Zagyva fölött 1 km-rel a Tisza enyhe bal kanyart ír le. A bal oldalon lapos part 
található finom homokkal. Szemcseösszetételében a 250-150 ll-OS (46%) és az 1000-
250 ll-OS szemcsék (43%) domináltak. A sodorvonal alzata szintén finom homok, itt 
azonban az 1000-250 ll-OS szemcsék már 65%-ban, míg a 250-150 ll-osak csak 32%-ban 
voltak jelen. Kémiailag az alacsony értékekjellemezték mindkét mintavételi helyet. A jobb 
oldalon talált üledék finom homokos iszap volt. Szemcseösszetétele a 250 II alatti frak
ciók viszonylag arányos megoszlását tükrözte. A kémiai összetevők értékei a bal part mel
lett és a sodorvonalban mérteknél nagyobbak voltak. 

A Zagyva alatt 1 km-rel a mintavételi szelvény t a Tisza egyenes szakaszán egy bal 
kanyar kezdete előtt a Szolnok városi szennyvízbevezetés alatt jelöltük ki. 
A sodorvonalból vett minta anyaga homok volt, az 1000 II feletti szemcsék mintegy 20%
ban fordultak elő. A bal parthoz hasonlóan magas KOIcr-t, ahhoz viszonyítva magasabb 
szénhidrát, karbonát és kalcium tartalmat mértünk. A jobb parti mintavételi helyen 
kavics alzaton. vékony iszap réteget találtunk. Ennek megfelelően a szemcseösszetételben 
az 1000-250 II közötti szemcsék domináltak. A kémiai komponensek mennyisége a bal 
parthoz és a sodorvonalhoz képest alacsonyabb volt, ettől csak a magnézium tartalom 
esetében tapasztal tunk némi eltérést. 

A Zagyva alatt 3 km-rel a Tisza egyik bal kanyarulatába, a Szolnoki Vegyművek 
szennyvízbevezetése alá került a mintavételi szelvény. A bal part anyaga finom homok 
volt, szemcseösszetételét a 150-100 II közötti frakció határozta meg. A kémiai eredmé
nyekben a KOIcr mértéke volt jelentős. A sodorvonali minta anyaga kb. 5-10 cm átmé
réjű kazánsalak volt, így abból sem szemcseösszetétel, sem kémiai vizsgálatok nem 
történtek. 

A jobb part üledéke kemény agyag volt, 70%-ban 50 II alatti szemcsékből állt, 
a kémiai komponensek közül a KOIsMn, a szénhidrát, a karbonát, a kalcium és a magné
zium jelentősebb mennyisége emelhető ki (l., 2., 3., 4. ábra). 
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4. ábra . Az üledék összes vastartalmának alakulása a Tiszán és egyes mellékvízfolyásain 
l = baloldal, S = sodorvonal, 2 = jobb oldal 

Figure 4. Total iron content of sediment in the Tisza and some of its tributaries 
l = Left side; S = Main current; 2 = Right side 

I. = Szamos river; II . = Lónyai Canal; III. = Bodrog river; IV. = Dammed reach; V. = Sajó river; 
VI. = Canal at Leninváros; VII. = Dammed reach; VIII . = Zagyva river; 

IX. = Körös river; X. = Maros river 

4.8 A Körös térsége 

A Körös fölött 1 km-rel a mintavételi szelvény a Tisza egyenes szakaszára esett. 
A bal parti mintavételi hely üledéke agyagos finom homok volt, 26%-ban 150-100 II 
közötti, 50%-ban 50 II alatti szemcsékből áll t. A kémiai eredmények közül a KOIsM n, 
a KOICr és a karbonát mennyisége érdemel említést. 
A sodorvonali mintavételi hely anyaga homokos iszap volt, a 250- 150 II közötti szemcsék 
85%-ban fordultak elő. Az itt talált üledékre a kémiai komponensek kis mennyisége 
volt jellemző. 
A jobb parton iszapos üledéket találtunk, mely 93%-ban 50 II alatti szemcsékből állt. 
Ebből eredően a vizsgált kémiai komponensek is lényegesen nagyobb mennyiségben 
voltak találhatók. Kiemelkedő a KOIsMn, a KOICr, a szénhidrát, az összes vas , a karbonát 
és a magnézium - a bal parti és a sodorvonali mintákhoz viszonyítva - jelentősebb 

előfordulása. 
A Körös a Tisza baloldali mellékvízfolyása, egy kb. 0,9 km sugarú jobb kanyar 

közepén 70
0
-os szögben torkollik a folyóba. A bal parti mintavételi helyen iszapot talál 

tunk, 62%-ban 50 II alatti szemcsékkel. A KOICr mértéke, valamint a karbonát kiemel
kedő mennyisége érdemel említést. 
A sodorvonali mintavételi hely üledéke durva homok volt, 1000 II feletti szemcséket 
15%-ban tartalmazott. A kémiai összetevőknek a kalcium és a magnézium kivételével 
a bal parthoz viszonyított alacsonyabb mennyiségeit mértük. A jobb part üledéke agya
gos iszap volt, a szemcseösszetétel és a kémiai vizsgálatok a bal parton talált üle dékhez 
hasonló képet mutattak. 

A Körös alatt 1 km-rel a Tisza egyenes szakaszára került a mintavételi szelvény. 
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A bal parti és a sodorvonalban talált üledék kemény agyag volt . Mind szemcseösszetétel
ben, mind a kémiai összetevők mennyiségei tekintetében nagyon hasonló körülményeket 
állapíthattunk meg. A sodorvonalban mértük az összes vas maximumát, de a bal parti 
mintában is hasonlóan magas értékeket tapasztaltunk. A jobb part üledékét 69%-ban 
a 250-150 fl közötti szemcsék alkották, típusa szerint finom homok volt. A kémiai kom
ponensek közül a kal.s;ium mennyisége emelhető ki. 

A Körös alatt 3 km-rel az egyenes szakaszon jelöltük ki a mintavételi szelvényt. 
A szelvény bal oldalán kemény agyagos üledéket találtunk 47%-ban 50 fl alatti szemcse
mérettel. A kémiai eredmények közül kiemelkedően nagy volt a karbonát tartalom. 
A KOIsM n legkisebb értékét itt mértük. 
A sodorvonal üledéke finom homok volt, S7%-ban 1000-250 fl közötti szemcsékkel. 
Ennek megfelelően a kémiai komponenseket kis mennyiségben találtuk. A jobb parton 
talált agyagos iszapos üledékben 89%-ban fordultak elő 50 fl alatti szemcsék. Ennek alap
ján a legtöbb kémiai összetevő nagyobb mennyiségben volt található az üledékben, mint 
a szelvény másik két mintavételi helyén (1., 2., 3., 4., 5. ábra). 

4. 9 A l\1aros térsége 

A Maros fölött 1 km-rel a Tisza egyenes szakaszán lett a mintavételi szelvény ki
jelölve. A bal parti mintavételi helyen 94%-ban találtunk 50 fl alatti szemcséket, ebből 
következően a kémiai összetevők igen nagy mennyiségeit mértük. Itt mértük a maximális 
magnézium tartalmat is. 
A sodorvonali mintavételi hely üledéke finom homok volt, a 250-150 fl közötti szemcsék 
domináltak benne. A kémiai komponensek mennyiségei lényeges eltérést nem mutattak 
az átlagos összetételtől. A jobb parti mintavételi helyen talált üledék szintén nagy mérték
ben - 75%-ban - tartalmazott 50 fl alatti szemcséket. Kémiailag a bal parthoz hasonló 
állapotokat találtunk. 

A Maros a Tisza bal parti mellékvízfolyása. A Tisza mintegy 60° -os jobb kanyarula
tának végénél kb. 25° -os szögben torkollik a folyóba. A bal parti mintavételi hely üledéke 
- me ly 78%-ban tartalmazott 50 fl alatti szemcséket - agyagos iszap volt, amit a KOIsM n, 
a KOICr, a szénhidrát, a karbonát, a kalcium és a magnézium kiemelkedő mennyisége 
jellemzett. A sodorvonal üledéke finom homok volt, 78%-ban 1000-250 fl közötti szem
csékből állt. A kémiai összetevőkre a szembetűnően alacsony értékek voltak jellemzők. 
A jobb parti minta homokos agyagos iszap volt. Az 1000-250 fl közötti szemcsék domi
náltak benne. A vizsgálat adatai a sodorvonalból vett minta eredményeivel mutattak 
hasonlóságot. 

A Maros alatt 1 km-rel a mintavételi szelvény a Tisza egy egyenes szakaszára esett. 
A bal parti mintavételi hely üledéke finom homok volt, viszonylag homogén szemcseel
oszlással. A kémiai komponensek közül kiemelhető a KOIsMn, a KOIcr értéke és az összes 
vas, a szénhidrát, a karbonát, valamint a kalcium viszonylag nagyobb mennyisége. 
A sodorvonalban durva homokos üledéket találtunk, szemcseeloszlásában az 1000 és 
150 fl közötti szemcsék domináltak. A kémiai komponensek kiemelkedő mennyiségben 
nem voltak találhatók. A jobb parti mintavételi hely üledékét agyagos iszap alkotta, az 50 
fl alatti szemcsék 42%-ban fordultak elő . 
Kémiailag a bal parti mintavételi helyen tapasztaltakhoz hasonló képet kaptunk. 

A Maros alatt 3 km-rel a mintavételi szelvény szintén a Tisza egy egyenes szakaszára 
került. A bal parti mintavételi helyen finom homokot találtunk, melyre a 150 fl alatti 
szemcseméret volt a jellemző. Ezen a mintavételi helyen mértük a kalcium tartalom maxi
mumát, a többi vizsgált kémiai összetevő az átlagosnak megfelelően alakult. A sodorvonali 
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5. ábra. Az üledék karbonát tartalmának alakulása a Tiszán és egyes mcllékvízfolyásain 
l = baloldal, S = sodorvonal, 2 = jobb oldal 

~ 
X. 

Figure 5. Carbonate content of sediment in thc Tisza and some of its tributaries 
l = Left side; S = Main curren t; 2 = Right side 

I. = Szamos river; II. = Lónyai Canal; III. = Bodrog river; IV. = Dammed reach; V. = Sajó river; 
VI. = Canal at Leninváros; VII. = Dammed reach; VIII. = Zagyva rivcr; 

IX. = Körös rivcr; X. = Maros rivcr 

mintavételi helyen durva homokot találtunk 83%-ban 1000- 250 fl közötti szemcsékkel. 
Az üledék kémiai összetétele ennek megfelelően alakult. A vizsgált komponensek szinte 
mindegyike alacsony értékkel jellemezhető. Ettől csak a KOI sM n és a KOICr értéke, 
valamint a viszonylag nagyobb szénhidráttartalom mutatott eltérést. A jobb parti minta
vételi helyen az üledék agyagos iszap volt, a szemcsék 100 fl alatti mennyisége dominált. 
Kémiailag a bal parthoz hasonló képet kaptunk (l., 2., 3., 4., 5. ábra). 

4. Az eredmények értékelése 

A vizsgálat során 39 szelvényből vettünk üledékmintát. Ebből 30 szelvény t a Tiszán, 
8-at pedig az egyes mellékvízfolyások torkolatai fölött I km-rel jelöltünk ki. 
Hat alkalommal bal kanyarra , 9 alkalommal jobb kanyarra, 23 alkalommal pedig egyenes 
szakaszra esett a mintavételi szelvény . 

A szemcseösszetétel értékelésénél az üledékre jellemzőnek tekintettük azt a szem
csefrakciót, amelynek száraz súlya meghaladta az összes súly 50%-át. 
Abban az esetben, ha - a szemcseméret egyenletesebb eloszlása miatt - egyetlen frakció 
mennyisége sem érte el az 500/0-0t, az üle dékre jellemzőnek azokat a frakciókat vettük, 
amelyek 20% fölötti mennyiségben voltak jelen. 

Az üledék kémiai összetétele alapján a következők szerint értékeltük a vizsgált 
területet: 
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6. ábra. A vizsgált kémiai komponensek átlagkoncentrációinak alakulása 
a mellékvízfolyások és a duzzasztás térségében 

Figure 6, Average concentrations of the chemical components examined in 
the tributaries and dammed areas 

a = CODwith acid permanganate mg/g; b == CODer mg/g; c = Carbohydrate mg/g; 
d = Nitrogen mg/g: e = Phosphorus mg/g; f = Total iron mg/g; g = Manganese mg/g; 

it = Calcium mg/g; i =o Magnesium mg/g; j = Cabonate mg/g; 
1 = The area of the Szamos river; 2 = The area of the Lónyai Canal; 3 = The area of the 

Bodrog river; 4 o;: The area of the Sajó river; 5 = The area of the Canal at Leninváros; 
6 = Above the river barrage at Kisköre; 7 = The area of the Zagyva river; 

8 = The area of the Körös river; 9 = The area of the Maros river 
I. = Below the average; II. = Above the average; III. = Prominently high 
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Összehasonlítottuk a különböző térségek üledékmintái néhány jellemző kémiai kompo
nensének átlagmennyiségét abból a célból, hogy megállapítsuk: az üledékben milyen 
mértékben érvényesült a mellékvízfolyások, a mederviszonyok, a folyószakasz jellege és 
a duzzasztások hatása. Kiemeltük azokat a helyeket, ahol az átlagosnál nagyobb, vagy 
kiemelkedően magas értékeket kaptunk. (Az átlagosnál nagyobb mennyiségnek azokat 
tekintettük, amelyek az egyes komponensek vizsgálati értékeinek átlagát meghaladták, 
kiemelkedően magasaknak pedig azokat, amelyek az átlagérték 150%-ánál is nagyobbak 
voltak.) 

Elemeztük az egyes üledékfajták - a durva homok, a homok, a finom homok, az 
agyag, a homokos-agyagos iszap, az agyagos iszap és a finom iszap - kémiai összetevőinek 
mennyiségi viszonyait. 

Megvizsgáltuk, hogy a mederviszonyok milyen hatással vannak az üledék összetéte
lére, azaz az egyes kanyarulatok belső és külső ívén és a sodorvonalban, valamint az egye
nes szakaszok bal és jobb partja mellett és a sodorvonalban milyen állapotok uralkodtak. 

A szemcseösszetétel vizsgálat során megállapítottuk, hogyaTiszából és a mellék
vízfolyásokból vett üledékmintákra - az üledék fajtájától függően - elsősorban a 250 lJ. 
fölötti, vagy az 50 /.l. alatti szemcsék voltak a jellemzők. A vizsgált esetek csaknem 400/0-
ában az 50 /.l. alatti, 25%-ában pedig a 250 /.l. fölötti szemcsék domináltak. 

A 250 /.l. fölötti szemcséket főként a Tisza felső, gyorsabb folyású szakaszán, ott is 
elsősorban a sodorvonalban és a kanyarok belső ívén találtuk. A középső és az alsó szaka
szon már csak a sodorvonalban fordultak elő nagyobb méretű szemcsék 50% fölötti 
mennyiségben, kivéve Tiszakeszinél a bal parti és a Zagyva alatt a jobb parti mintavételi 
helyet. A mellékvízfolyások közül a Sajó teljes szelvényét a 1000 /.l. fölötti, a Szamos és 
a Maros sodorvonalát, valamint a jobb oldali mintavételi helyét az 1000-250 /.l. közötti 
szemcsék jellemezték. 

Az 50 /.l. alatti szemcsék 50% fölötti mennyiségben általában a felső szakaszon 
a kanyarok külső ívén, az alsó szakaszon a bal és a jobb oldali mintavételi helyeken, 
a duzzasztott szakaszokon pedig a bal és a iobb oldalon kívül a sodorvonalban is megtalál
hatók voltak. tgy például a Tiszalöki vízlépcső fölött (I2S jelű minta) 85,87%-ban, a Kis
körei vízlépcső fölött (25S jelű minta) pedig 95,62%-ban az 50 /.l. alatti szemcsék dominál
tak a sodorvonalban (l. ábra)! 

. A Bodrog, a Zagyva és a Körös teljes szelvényében, valamint a Szamos és a Leninvárosi
csatorna bal oldalán szintén a kisméretű szemcsék jellemezték az üledéket. 

Az előzőekben tárgyalt két - egymástól lényegesen eltérő - szemcsefrakciónak 
a meghatározó szerepét bizonyította az is, hogy az összes vizsgált üledékben 90%-ot meg
haladóan csak 250 /.l. fölötti vagy 50 /.l. alatti szemcseméret fordult elő. 
A többi vizsgált frakció közül a 250-150 /.l. közötti szemcsék 8, a 150- 100, /.l. közötti 
szemcsék pedig 3 mintában domináltak. 100-50 lJ. közötti szemcséket 50% fölötti meny
nyiségben egy alkalommal sem találtunk. 14 mintában - elsősorban a felső szakaszon, 
a kanyarok külső ívén, valamint a középső és az alsó szakaszon a bal, vagy a jobb part 
közelében - a 150 /.l. alatti , a Szamos és a Leninvárosi-csatorna alatt (032: 191 ; 202 jelű 
minták) a 250-100 /.l. közötti, a Bodrog fölött és a Zagyva fölött (095; 271 jelű minták) 
pedig az 1000-250 /.l. közötti szemcsék domináltak. Találtunk olyan mintavételi helyeket 
is, ahol az egymástól lényegesen eltérő méretű szemcsék egyidejűen fordultak elő . A Ló
nyai-csatorna és a Bodrog térségében (062; 082; 091; 092 jelű minták) például a 250-100 
lJ. közötti szemcsék mellett az 50 /.l. alattiak, Tiszaderzsnél a sodorvonalban az 1000-250 /.l. 
közöttiek és az 50 /.l. alattiak, a Zagyva alatt 1 krn-re szintén a sodorvonalban az 1000 lJ. 
fölöttiek és az 50 /.l. alattiak voltak meghatározó mennyiségben. 

Az egyes térségek vizsgálati eredményeinek összehasonlítása során megállapítottuk, 
hogy az üledékben levő általunk vizsgált kémiai komponensek felhalmozódására elsősOf-
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7. ábra. A vizsgált kémiai komponensek átlagkoncentrációjának alakulása az egyes üledékfajták szerint 
Figure 7. Average concentrations of the examined 

chemical components in the different kinds of sediment 
a == CODwith adic permanganate mg/g; b == CODCr mg/g; c == Carbohydrate mg/g; 

d == Nitrogen mg/g; e == Phosphorus mg/g; f == Total iron mg/g; g == Manganese mg/g; h == Calcium mg/g; 
i == Magnesium mg/g; i == Carbonate mg/g; 

l == Coarse sand; 2 == Sand; 3 == Fine sand; 4 == Clay; 5 == Sandy-c1ayey sitt; 
6 == Clayey sitt; 7 == Fine sitt; 

I. == Below the average; II. == Above the average; III. == Prominently high 
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ban a duzzasztás ok hatásának kitett folyószakaszokon, másodsorban pedig a Tisza alsó 
szakaszán lehet számítanunk. A mellékfolyók hatása ebbó1 a szempontból kevésbé érvé
nyesült. A legerőteljesebb felhalmozódást közvetlenül a Kiskörei vízlépcső fölötti terüle
ten figyeltük meg (24-es, 25-ös szelvény). Itt a KOICr-rel jelzett szerves anyag, a szén
hidrát, az összes nitrogén, az összes foszfor, a mangán és a magnézium kiemelkedően 
magas, a KOIsMn -el jelzett szerves anyag, az összes vas, a kalcium és a karbonát átlagos
nál magasabb értékeit kaptuk. 

A Maros térségében a KOIsMn, az összes foszfor , a kalcium és a karbonát kiemelke
dően magas, a KOrCr, a szénhidrát, az összes nitrogén, az összes vas, a mangán és a magné
zium átlagosnál nagyobb mennyiségben volt jelen. 
A Tiszalöki vízlépcső fölött egyedül a szénhidrátot találtuk kiemelkedően magasnak, de 
a többi komponens koncentrációja is - kivéve az összes nitrogént és az összes foszfort -
az átlagosnál nagyobbnak adódott. A Körös térségét az alsó szakasz jellegből adódóan -
szintén a nagy értékek jellemezték, de mértékük nem érte el sem a duzzasztott szakaszo
kon, sem a Maros térségénél kapott átlagmennyiségeket. 
A kémiai összetevők koncentrációinak átlaga - a duzzasztás hatásterületén kívül - a felső 
szakaszon volt a legkisebb. Az alacsony értékek elsősorban a Szamos és a Sajó térségében 
fordultak elő (6. ábra). 

Az üledékfajták szerint értékelve az adatokat megfigyeltük, hogy a durva homok 
tartalmazta a legkisebb, a finom iszap pedig a legnagyobb mennyiséget az egyes kémiai 
komponensekből. A finom iszapot a KOIsMn, a KOICr, a szénhidrát, az összes vas, az 
összes nitrogén, a magnézium és a karbonát kiemelkedően magas, a mangán, az összes 
foszfor és a kalcium átlagosnál nagyobb koncentrációja jellemezte. 
Az agyagos iszapban - az összes foszfor kivételével - valamennyi komponens átlagon 
felüli mennyiségben volt jelen, melyek közül a szénhidrát kiemelkedően magas értéket 
ért el. 
A homokos-agyagos iszapban csak a vas és a mangán, , a keményagyagban pedig az összes 
nitrogén és az összes foszfor tartalom nem érte el az átlagkoncentrációt. 
A homokos üledékeket a kémiai összetevők kis mennyiségei jellemezték (7. ábra). 

Valamennyi komponens esetében a bal és a jobb oldali mintavételi helyeken a mért 
értékek átlaga nagyobb volt, mint a sodorvonalban. A partok mellett vett üledékminták
nál az átlagosnál nagyobb, a sodorvonaliaknál pedig kisebb mennyiségeket kaptunk. Ka
nyarok esetében a sodorvonalban mértük a legkisebb értékeket, a kanyarok belső ívét 
a sodorvonalhoz hasonló vagy annál kissé nagyobb, míg a külső ívét lényegesen magasabb 
átlagkoncentrációk jellemezték. Az egyenes szakaszokon a part menti mintákban közel 
azonos, míg a sodorvonalban kisebb értékek domináltak, de az átlagmennyiségek rendsze
rint lényegesen meghaladták a kanyarokban mérteket (8. ábra). 

Az üledékvizsgálatok eredményeiből a következő lényegesnek ítélt megállapításokat 
vontuk le: 
Az egyes üledékfajták kémiai összetétele alapján a homokos alzatot az alacsony, az agya
got, a homokos-iszapot és az agyagos iszapot az átlagosnál nagyobb, a finom iszapot 
a kiemelkedően magas értékek jellemezték. 
A különböző fajtájú üledékek létrejöttében elsősorban a víz folyási sebességének változása, 
másodsorban a szennyeződések játszottak döntő szerepet. Ezért a Tisza felső szakaszán és 
a sodorvonali minták jelentős hányadánál - a nagyobb vízmozgás következtében a dur
vább szemcseösszetételű homokos alzat kialakulása miatt - az üledék a vizsgált kémiai 
komponenseket tekintve szegény. 
Főként a Felső-Tisza kanyarulatainak külső ívén, a vízlépcsőktől nem befolyásolt középső 
szakasz part menti mintavételi helyein és az alsó szakaszon - a víz folyási sebességének 
csökkenése révén - az agyag, a homokos-agyagos iszap, valamint az agyagos iszap alakul-
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8. ábra. A vizsgált kémiai komponensek átlagkoncentrációinak alakulása a mintavételek helye szerint 
Figure 8. Average concentration s of the examined chemical 

components in the different sampling places 
1 = Left side; S = Main current; 2 = Right side; 

a = CODwith acid permanganate mg/g; b = CODCr mg/g; c = Carbohydrate mg/g; 
d = Nitrogen mg/g; e = Phosphorus mg/g; f = Total iron mg/g; g = Manganese mg/g; h = Calcium mg/g; 

i = Magnesium mg/g; j = Carbonate mg/g: k = Bend; I = Al! profiles; m = Straight reach; 
n = Inner side; o = Outer side 

I. = Below the average; II . = Above the average; III. = Prominently high 
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l. táblázat. A Tisza és mellékvízfolyásai üledékének szemcseösszetétele 
Table l. Mechanical composition of the sediment in the Tisza and its tributaries 

Minta jele = Sample; Frakció = Fraction 

: ~ ::.> ::t ~ '-' > 
.:.: o o ::t ::t o 
~ ~ .n v) o o ::t a; 
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011 3,85 84,41 2,53 0,98 0,42 7,81 
015 0,35 95,75 2,34 0,41 0,06 1,36 
012 0,02 21,84 50,75 13,54 5,23 8,62 
021 0,06 0,69 3,85 14,83 20 ,99 59 ,89 
025 0,43 81,15 15,25 2,43 0,33 0,41 
022 0,31 90,72 4,36 2,05 1,06 1,50 
03 1 0,39 1,73 7,04 34,59 20,59 35,66 
035 0,27 91,20 6,00 0,10 0,65 1,78 
032 0,00 3,59 42 ,81 43,75 7,92 1,93 
041 0,00 86,92 10.59 1,58 0,20 0,31 
045 0,08 93,27 4,84 0,56 0,05 1,20 
042 2,52 1,64 8,57 30,70 26,66 30,54 
051 0,04 0,16 2,54 7,82 12,68 81,39 
05S 0,08 29,03 6,55 0,83 1,78 61,73 
052 0,00 0,17 1,05 4,87 12,52 81,39 
06 1 0,26 0,86 13,59 29 ,50 24 ,76 31,04 
065 
062 0,19 0,72 23,02 39,74 16,33 20,00 
071 0,38 23,20 5,45 5.74 13,50 51,73 
075 4,06 91,97 2,37 0,46 0,592 0,59 
072 0,00 26 ,78 61 ,04 5,29 3,49 3,39 
081 0,00 1,19 17,20 5,97 5,14 70,49 
085 0,05 81,30 15,87 O 74 0,26 1,77 
082 0,06 2,79 30,70 23,44 10,67 32,32 
091 0,03 3,71 42,16 26,28 11,57 16,25 
09S 0,00 45,89 49 ,29 2,04 0,23 2,55 
092 0,09 1,27 29,53 15 ,13 7,48 46,50 
101 0,10 0,10 0,32 0,61 1,38 97,49 
WS 0,37 11,75 5,69 0,54 2.78 78,86 
102 0,24 0,09 0,76 2,33 4,23 92,35 
III 0,80 0,25 3,22 12,40 11,00 72,32 
115 0,05 0,11 0,97 0,38 8,59 97,89 
112 0,00 0,45 0,18 1.36 13,18 85,23 
121 0,03 0,06 1,16 6,96 21,82 69,92 
125 0,00 2,13 7,24 2,55 2,29 85,78 
122 0,04 3,00 8,40 2,70 13,84 72,01 
131 0,051 1,69 29,79 31,28 24,40 12,80 
135 2,84 65,39 25,77 3,68 1,05 1,26 
132 0,03 0,23 5,10 15 ,28 15,83 63,52 
141 61,05 8,57 6,04 10,25 7,37 6,70 
145 50,77 44,46 1,33 0,48 0,21 2,75 
142 52,95 21,72 2,14 10,91 7,07 5,21 
151 3,37 0,85 17,85 40,3 9,. 28,90 11,74 
155 6,38 79,13 12,50 0,69 0,29 0,99 
152 0,92 3,17 1,64 50,14 12,11 32,02 
161 35,21 44,00 16,39 1,74 0,52 2,14 
125 0,76 83,33 12,24 0,76 0,12 2,78 
162 0,03 0,18 5,16 8,90 20,60 65,23 
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171 0,1 r 0,54 6,83 30,94 18,52 43,05 
17S 7,18 79,29 11,73 0,36 0,09 1,34 
172 0,66 7,39 4,70 6,88 18,19 62,18 
181 0,78 8,74 2,04 11,15 26,62 50,66 
18S 0,00 3,29 52,04 18,20 4,71 21,76 
182 0,80 4,76 18,48 23,37 19,26 33,32 
191 0,00 9,65 42,06 36,16 6,1 7 5,42 
19S 0,23 10,19 64,64 15,16 5,07 3,43 
192 0,00 0,46 24,09 23,19 3,21 47,04 
201 0,02 0,43 24,7 1. 52,56 15,17 7,11 
20S 3,41 74,79 19,50 1,87 0,33 0,10 
202 0,21 1,41 41,81 31,08 11,79 13,70 
211 2,70 51,21 10,14 10,46 7,22 18,27 
21S 67,61 29,85 0,32 0,46 0,39 1,36 
212 0,43 0,93 13,32 25,91 21,60 37,81 
221 0,03 0,15 1,13 5,58 22,43 70,68 
22S 14,46 51,01 24,25 3,53 2,90 3,85 
222 0,90 5,52 5,98 5,55 9,94 72,11 
231 0,00 0,32 3,70 9,35 12,32 74,31 
23S 0,00 61,07 0,94 1,02 0,32 36,65 
232 0,07 0,51 2,05 14,31 19,97 63 ,69 
241 0,12 0,36 0,66 1,50 4,56 92,80 
24S 0,06 43,74 7,94 5,27 3,68 39,31 
242 0,00 0,08 0,33 3,07 3,07 93,45 
251 0,05 0,26 0,26 1,02 2,61 95,80 
25S 0,00 0,11 0,11 0,66 3,49 95,62 
252 0,06 0,11 0,17 0,17 0,23 99,26 
261 0,00 0,58 15,26 51,20 21,83 11,13 
26S 1,31 93,81 0,93 0,30 0,19 3,43 
262 0,25 0,41 2,93 8,03 19,24 69,13 
271 0,00 43,63 45,99 6,12 1,22 3,03 
27S 0,05 64,85 31,78 0,72 0,40 2,20 
272 0,00 1,07 15,29 35,01 15 ,16 33 ,47 
281 0,05 0,09 0,59 3,20 18,90 77,17 
28S 0,12 0,12 1,26 6,97 13,19 78,34 
282 0,75 0,38 3,14 7,20 4,27 84,26 
291 0,00 0,51 20,37 28,39 10,62 40,11 
29S 19,41 5,25 8.47 14,90 15,04 36,93 
292 4,89 60,75 29 ,3 2 0,97 0,05 4,02 
301 0,02 0,40 21,15 47,75 22,59 8,09 
30S 
302 0,00 0,18 4,36 13,29 11,73 70,44 
311 0,06 0,42 16,55 26,53 5,81 50,63 
31S 0,00 4,25 85,43 7,96 1,83 0,53 
312 0,04 0,67 1,65 2,88 1,90 92,87 
321 0,26 0,64 9,60 10,35 17,16 61,99 
32S 15,24 7,40 7,48 4,40 1,86 63,65 
322 0,03 0,52 10,17 13,52 13,39 62,30 
331 0,12 0,20 0,65 1,00 19,52 78,51 
33S 0,06 0,27 1,08 0,90 6,96 90,72 
332 0,00 1,47 69,50 26,96 2,68 4,38 
341 0,07 56,60 32,96 3,49 0,10 6,79 
342 0,06 0,12 2,31 2,60 5,83 89,08 
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351 0,00 0,78 1,07 2,07 2,14 93,93 
35S 1,56 5,00 67,46 4,36 2,67 18,95 
352 0,11 0,11 1,68 6,86 16,40 74,81 
361 0,00 0,3 1 4,30 9,42 8,30 77,66 
36S 0,25 78,57 16,40 1,47 0,45 2,81 
362 3,24 83,09 7,80 3,24 1,21 1,42 
371 1,30 2,15 12,50 25,89 39,75 17,11 
37S 0,48 17,64 70,42 5,93 0,91 4,62 
372 0,19 0,74 18,70 31,38 6,35 42,55 
381 0,81 0,27 3,76 24,95 20,47 49,73 
38S 9,49 82,70 1,07 2,70 1,05 2,99 
382 0,03 0,21 1,97 14,67 43,89 39,23 
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2. táblázat. A Tisza és mellékvízfolyásai üledékének fizikai és kémiai eredményei 
Table 2: Physical and chemical properties of the sediments in the Tisza and its tributaries 

Minta jele = Samp\e 
KOIsMn mg/g = CODwith acid permanganate mg/g 

Szénhidrát mg/g = Carbohydrate mg/g; Vas mg/g = Iron mg/g; 
Mangán mg/g = Manganese mg/g: Kalcium mg/g = Calcium mg/g; 

Magnézium mg/g = Magnesium mg/g; Karbonát mg/g = Carbonate mg/g; 
Összes nitrogén mg/g.= Total nitrogen mg/g; Összes foszfor mg/g = Total phosphorus mg/g 
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Dll 1,20 5,45 0,81 1,17 1,23 0,80 0,57 1,13 0,019 
DIS 0,60 2,12 0,56 0,38 1,25 1,56 0,95 0,83 0,223 
012 3,30 6,95 0,49 4,38 3,06 2,30 3,09 1,02 0,094 
021 2,50 3,68 0,52 2,44 10,85 5,83 5,04 1,55 0,288 
02S 0,50 2,59 0,40 0,44 4,19 1,23 0,73 0,90 0,046 
022 2,90 8,21 0,47 0,25 4,07 0,93 0,84 0,71 0,Q20 
031 3,40 6,25 0,12 6,68 19,32 8,40 5,38 1,29 0,048 
03S 0,50 3,15 0,49 0,25 3,54 0,70 0,93 0,47 0,019 
032 0,90 3,86 0,80 0,31 5,62 2,98 1,80 0,71 0,097 
041 1,70 2,51 0,50 0,19 0,39 0,62 1,02 0,68 0,055 
04S 0,40 2,53 0,51 0,16 0,55 0,62 0,47 0,74 0,227 
042 2,70 5,85 1,15 5,02 2,35 3,00 3,10 0,96 0,Ql0 
051 7,50 13,65 1,14 4,81 5,97 6,28 5,53 0,83 0,363 
05S 6,50 11,26 <I> 0,18 11,lD 4,22 5,24 1,16 0,065 
052 3,60 10,32 <I> 7,57 17,41 9,68 9,47 1,78 0,235 
061 5,60 8,78 <I> 4,10 11,14 4,51 4,26 0,86 0,086 
062 6,70 13,44 <I> 6,05 21,61 8,45 5,68 1,14 <I> 
071 2,60 10,91 0,65 4,19 1,17 1,46 3,93 1,81 0,175 
07S 0,50 5,21 0,47 0,31 4,35 2,17 2,44 1,62 0,100 
012 0,50 14,66 0,35 0,21 1,61 1,40 0,95 1,38 0,037 
081 4,20 14,66 0,83 8,61 17,93 9,34 lD,20 1,95 0,012 
08S 0,30 1,68 0,24 0,15 1,75 0,93 0,75 1,26 0,018 
082 2,60 7,23 0,12 3,67 8,10 4,04 3,57 1,23 0,063 
091 2,60 8,95 0,53 4,01 8,69 3,60 3,04 1,03 0,038 
09S 0,60 4,07 0,54 0,40 3,30 1,25 0,84 1,06 0,262 
092 2,30 9,95 1,26 2,29 11,87 6,11 5,71 1,63 0,130 
101 4,10 12,18 1,19 8,89 10,14 4,98 6,13 1,97 0,132 
lOS 4,70 17,90 0,89 7,32 1l,06 4,21 5,85 1,15 0,009 
102 4,40 17,21 1,30 8,95 7,01 3,60 5,98 1,19 0,025 
III 4,70 14,97 1,53 10,50 18,90 7,52 7,54 1,56 0,164 
liS 4,20 16,67 1,54 12,65 28,24 9,80 lD,93 1,54 0,061 
ll2 5,70 20,50 1,27 11,44 18,69 9,80 8,56 0,93 0,D70 
121 5,90 16,81 0,59 10,17 5,62 3,32 3,80 0,51 0,040 
12S 4,80 18,83 1,44 0,68 14,98 2,94 4,16 1,06 0,030 
122 3,30 13,58 1,73 8,35 15,84 9,44 8,19 0,92 0,005 
131 2,10 9,76 <I> 2,23 5,31 4,26 2,70 0,50 0,102 
13S 0,80 6,47 <I> 0,88 3,91 1,85 1,33 0,198 0,015 
132 3,60 8,69 1,13 6,92 14,58 7,80 6,51 0,88 0,018 
141 3,30 lD,38 0,71 5,12 12,92 7,40 5,43 0,67 0,059 
14S 0,70 3,14 0,30 1,18 2,19 0,17 0,64 0,20 0,049 
142 2,40 7,74 0,85 4,54 13,26 7,43 4,85 0,64 0,130 
151 2,80 8,07 0,84 3,15 lD,05 4,89 3,56 0,45 0,100 
158 0,80 5,91 0,91 0,69 lD,68 0,98 1,41 0,24 0,031 
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152 2,60 9,28 0,53 1,38 10,62 3,75 2,41 0,29 0,100 
161 0,50 4,80 0,62 1,18 1,71 0,78 0,95 0,29 0,200 
165 0,50 5,80 0,53 1,14 3,49 0,57 0,83 0,23 0,130 
162 2,70 8,22 1,08 4,15 8,03 6,80 4,71 0,57 0,048 
171 2,80 10,17 0,69 4,61 8,89 5,42 4,45 0,48 0,042 
175 0,60 4,95 0,58 1,17 2,91 0,97 1,75 1,75 0,210 
172 2,00 11,44 1,13 2,02 5,79 3,27 3,97 0,21 0,054 
181 3,20 9,30 0,93 5,68 14,37 7,59 6,26 . 2,72 0,250 
185 2,20 8,17 0,77 4,10 8,72 4,47 3,90 1,79 0,053 
182 2,30 9,85 0,71 4,90 15,29 6,05 5,08 1,80 0,530 
191 0,40 4,60 0,30 1,56 3,56 1,94 2,22 1,15 0,054 
195 0,60 5,90 0,58 1,82 2,54 3,67 2,11 1,77 0,378 
192 " 2,20 9,10 0,65 2,19 7,85 3,88 2,71 1,45 0,298 
201 0,90 8,73 0,53 1,29 6,62 3,70 1,85 1,32 0,144 
205 1,70 6,58 0,79 0,99 2,86 1,15 1,75 4,37 0,248 
202 "0,61 6,03 <p 2,86 8,81 4,37 2,77 1,63 0,512 
211 2,20 6,84 <p 0,02 8,23 4,90 3,57 1,76 0,122 
215 0,60 1,78 0,66 1,25 1,23 0,59 0,83 1,12 0,170 
212 1,80 7,28 0,87 5,91 9,34 6,00 5,98 2,41 0,451 
221 1,90 7,28 0,87 5,91 9,34 6,00 5,98 2,41 0,451 
22S 1,50 5,86 "1,34 2,08 5,27 1,93 1,89 1,48 0,375 
222 3,00 11,79 0,88 4,90 8,11 6,40 5,77 2,28 0,632 
231 1,90 9,47 0,91 6,78 15,77 6,70 7,41 4,48 0,503 
235 0,40 2,59 0,70 0,43 0,65 0,78 0,58 2,52 0,230 
232 2,20 9,22 1,24 6,25 17,87 6,50 7,07 4,06 0,049 
241 3,30 17,24 1,18 11,78 18,70 5,94 10,84 8,69 0,041 
24S 2,20 12,43 1,16 8,40 11,57 8,45 8,80 5,17 0,052 
251 2,80 13,60 1,97 10,98 14,50 7,86 9,80 5,45 0,768 
25S 2,60 13,25 1,77 11,12 3,07 7,47 8,93 5,74 0,868 
252 1,90 10,59 2,21 11,72 13,87 6,94 9,63 4,85 0,745 
261 0,90 6,28 0,34 0,89 6,07 3,11 2,83 1,66 0,273 
265 0,70 6,42 1,34 1,12 1,93 1,36 1,43 1,59 0,298 
262 2,30 12,29 1,21 3,62 10,43 4,70 6,42 2,96 0,036 
271 0,40 8,93 0,71 1,14 2,03 1,63 2,23 2,88 0,222 
275 0,40 7,01 0,21 0,48 1,17 1,12 1,23 3,41 0,225 
272 2,20 12,85 0,60 2,14 7,26 4,63 4',03 3,08 0,444 
281 4,90 16,01 1,18 7,17 19,14 7,98 8,26 3,87 0,199 
28S 5,10 16,51 1,15 6,51 18,42 7,13 8,44 4,80 0,700 
282 6,90 18,30 0,89 9,75 16,29 8,15 7,77 3,24 0,410 
291 3,00 10,46 0,58 2,26 9,20 4,24 3,87 2,09 0,360 
295 3,90 14,53 0,82 4,18 13,56 6,63 3,08 1,95 0,380 
292 0,90 10,76 1,31 0,59 5,28 5,70 6,22 0,951 0;338 
301 0,90 6,74 0,53 O,95 2,91 4,52 2,74 2,340 0,270 
30S 
302 " 4,30 14,34 0,96 3,69 12,17 6,55 6,65 2,59 0,796 
311 3,20 11,94 0,88 4,67 16,67 9,07 6,79 3,15 0,316 
31S 0,80 3,80 0,20 0,83 11,78 • 5,58 2,91 0,89 0,270 
312 5,10 21,16 1,65 6,19 17,95 9,50 10,19 3,19 0,034 
321 3,20 "6,60 1,53 4,15 17,42 6,36 8,15 2,78 0,153 
32S 2,80 3,44 1,98 3,31 14,45 14,12 12,90 2,88 0,Q70 
322 3,10 10,82 1,16 3,64 13,73 8,45 7,99 3,29 0,135 
331 2,80 15,20 0,95 3,28 9,93 5,97 5,03 2,20 0,281 
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33S 3,70 22';25 0,85 3,01 9,40 3,73 4,26 2,79 0,076 
332 3,80 15,20 0,95 3,28 9,93 5,97 5,03 2,20 0,281 
33S 3,70 22,25 0,85 3,01 9,40 3,73 4,26 2,79 0,076 
332 3,80 15,50 0,52 0,69 2,55 9,18 3,26 1,30 0,073 
341 0,30 3,81 1,20 4,07 20,45 8,90 6,75 2,53 0,038 
34S 0,50 4,91 0,57 0,55 1,19 4,57 1,75 0,83 0,053 
342 0,40 3,52 1,18 4,09 10,31 8,20 8,00 2,19 0,120 
351 5,40 22,10 1,92 5,89 14,48 9,20 11,15 3,26 0,066 
35S 3,60 10,34 0,80 3,80 15,40 9,39 6,08 2,30 0,520 
352 4,20 21,81 1,47 5,81 20,67 9,63 10,86 3,69 0,349 
361 5,10 16,56 1,68 8,31 26,74 13,23 8,03 3,74 0,226 
36S 0,50 5,34 0,18 1,09 1,72 2,44 1,48 0,76 0,260 
362 1,50 5,06 0,61 2,87 2,93 5,32 2,18 2,07 0,267 
371 3,30 10,61 0,61 3,78 18,63 12,06 4,79 2,83 0,584 
37S 0,70 8,48 0,45 0,63 5,06 5,92 2,11 0,90 0,396 
372 4,30 11,84 0,89 4,11 19,16 12,78 6,99 2,93 0,261 
381 4,10 13,03 0,90 3,67 20,03 14,35 6,64 2,33 0,142 
38S 4,20 8,41 1,50 4,65 9,21 14,04 3,58 3,36 0,550 
382 3,50 15,45 0,56 2,98 18,20 12,17 5,92 2,45 0,169 
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hatott ki, amely az üledék különböző összetevőinek nagyobb mértékű dúsulását ered
ményezte. 

Külön említést érdemel a duzzasztás által befolyásolt területek és a Maros térségé
nek üledéke. A vízlépcsők hatásterületéin egyértelműen érzékelhető volt a vízsebesség 
csökkenéséből adódó üledék-felhalmozódás, amely az 50 II alatti szemcseméretű, laza, 
mély iszap nagy százalékában, valamint a természetes és mesterséges vegyi anyagok jelen
tős mértékű dúsulásában nyilvánult meg. Figyelemre méltó nak ítéltük azt a jelenséget, 
hogy közvetlenül a vízlépcső fölött a sodorvonalban is a partok melletti mintavételi helye
ken tapasztaltakhoz hasonló állapotok uralkodtak, azaz a folyó egész keresztszelvényére 
a finom iszap és a benne feldúsult komponensek kiemelkedően magas értékei voltak jel
lemzőek. 

A Maros térségének üledéke jellegében és szemcseösszetételében lényegesen eltért ugyan 
a duzzasztott szakaszokétól, azonban az itt kapott átlagkoncentrációk közelítették meg 
legjobban ezeket a mennyiségeket. 

A mellékvízfolyásoknak a Tisza üledékére gyakorolt közvetlen befolyása a vízsebes
ség, a mederalkat és a duzzasztások hatásához viszonyítva nem volt számottevő. A mel
lékfolyók által szállított hordalék jelentős hányadát a Tisza tovább szállította, így annak 
nagy része nem a torkolat közvetlen közelében, hanem lejjebb, valószínüleg a vízlépcsők 
fölött , vagy az alsó szakaszon rakódott le. 

Összefoglalás 

A folyó medrét alkotó üledék tulajdonképpen nyugalomban levő hordalék, hiszen egy esetleges 
árhullám a leülepedett hordalékot ismét felkapja, elszállít ja és máshol, más helyen lerakja. 

A Tisza üledékére j e ll cmző, hogya fe l ső szaka szt ért szennyeződések csak kis mértékben be
fo lyáso lják az ot t található - nagyrész t homokos - alzat minőségét. Az egyes kémiai anyagokat 
jobban szorbeá ló apróbb szemcséjű homokos-agyagos iszap és agyagos iszap a kanyarok külső Ívén, 
valam int az egyenes szakaszok part menti régióiban rakódik ki . Áradások idején a finomabb szemcse
frakciók tovább sodródnak, miközben a Tiszát ért szennyeződések hatására a szem csék hez kötődött 
kémiai komponensek szakaszonként fokozato s, helyenként ugrásszerű dúsulása következik be. Ter
mészetes körülmények között ez a folyamat a Tisza torkolata felé haladva az üledékben levő anyagok 
nagymértékű felhalmozódását eredményez i. 

Ezt a természetes állapotot változtatták meg gyökeresen a vÍzlépcsők létesítése és üzembe
hely ezése után kialaku lt körülmények. A duzzasz tás álta l befolyásolt területeken a víz hordalékának 
er őtelj es kiülepedése következett be. A duzzasztott szakasz kezdetén a durvább, majd fokozatosan 
a finomabb szemcséjű üledék felhalmozódását figye ltük meg . Megváltozott a sodorvonal jellege is. 
A duzzasztóműhöz lassan köze lcdve csökkent , végül sz inte te ljesen mcgszűnt a sodorvonal és a part 
mcnti régiók üledéke közötti különbség. 

A vÍzlépcsők e l őtti térség tehát mint egy hordalékcsapda működik, időszakosan összegyűjti 
a fölö tte !evő területekről érkező, l ebegőanyaghoz kötődött kémiai komponen sek jelentős részét, 

A vízlépcsők alatt a Tisza újra visszanyerte folyóvízi jeJl egét, így üledéke is számottevő válto
záson ment keresz tül. A kiüJcpedett víz folyási sebessége ismét megnövekedett, föl ös energiájával 
amederanyagból újabb szcmcséket ragadott magával, majd máshol lerakta. A dúsulási folyamat tehát 
részben e l ölről kezdődött és így a kémiai komponensek felhalmozódása a Tiszalöki vízlépcsőt köve
tően Kiskörénél, majd a Tisza alsó szakaszán volt szembetűnő. Ennck tulajdonítható, hogy több kom
ponens esetében a legnagyobb átlagértékeket közvet lenül a Kiskörei vízlépcső fölötti területen kap
tuk, ugyanis egyrész t itt a legnagyobb mértékű a duzzasztás, másrészt az egyes jelentősebb szennyező 
forrá sok (Sajó, Leninváros stb.) is ezen a folyószakaszon találhatój(. 

Nagyságrendben ezt követte a Maros térsége, ahol Szolnok, Martfű, Csongrád és Szeged szenny
vizei mellett a Zagyva, a Körös és a Maros által szállított szennyező anyagok hatása összegződött. Fel
tét e lezhető, hogy a Novi Bccseji vízlépcső befolyása a Kisköreinél kedvezőtlenebb állapotok kialaku
lásá t fogja elősegíte ni. 

A Tiszalöki vízlépcső hatásterületén szintén megfigyelhető volt az üledékfelhalmozódás, de 
a kisebb mértékű duzzasztás és a Fe l ső-Tisza csekélyebb szennyeze ttsége következtében a kémiai 
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komponensek átlagértékei nem érték el a Maros térségében és a Kiskörei vízlépcső fölött mért mennyi
ségeket. 

Összességében a Tisza üledékének kémiai összetétele - a jelenlegi állapotban - még kedvezőnek 
tekinthető. 
Az egyes térségekben létrejövő üledékfelhalmozódás és a kémiai komponensek dúsulása az alzat foko
zatos e l szennyeződését eredményezi ugyan, de az onnan felszabaduló és oldatba jutó anyagoknak 
(gázok, növényi tápanyagok stb.) a Tisza-vízre gyakorolt hatását az eddigiek során egyértelműen ki
mutatni nem tudtuk. 

<P113I1YECKAfl 11 XI1MI1YECKAfl XAPAKTEPI1CTI1KA 
OT AOlKEHÍ1Y1 TI1CbI 11 EE OPI1TOKOB 

ifí.. Aepu.- fl . BCtBapu. 

PE3IOME 

06pa3YlOIgHe pyCAO peKH OTAOlKeHHH eCTb HaXOAHIgHeCH B COCTOIIHHH nOKOII HaHOCbl; 

npHTOKOM BOAHbl 3TH oceBWHe HaHOCbl MoryT 6blTb nOAXBa'leHbl H OTHeceHbl Ha Apyroe 

MecTo, rAe OHH CHOBa OCHAyT. 

4AII OTAOlKeHHH THCbl xapaKTepHO TO, 'lTO 3arp1l3HeHHOCTb, KOTO pOH nOABeprHyT 

BepxHHH OTpe30K npOAOAbl·lOro npo<!JHAII, AHWb B He3Ha'lHTeAbHOH CTeneHH BAHlleT Ha Ka

'leCTBo IIBAlIlOIgerOClI 3AeCb B OCHOBHOM neC'laHHOrO AHa. OT AH'IaIOIgHHClI AY'lWeH aAcop6-
.... l ... u 

!!HeH HeKOTopblX XHMH'IeCKHX BeIgeCTB MeAKOneC'laHo-r AHHHCTblH H r AHHHCTblH HA OTKAaAbl-

BaeTClI Ha BHeWHeH CTopOHe H3BHAHH, a TaKlKe B npH6pelKHblX perHOHax npllMblX OTpe3KOB. 

Bo BpeMlI HaBoAHeHHH 60Aee MeAKHe <!JpaK!!HH neCKa OTHOClITCH AaAbwe, B TO BpeMlI KaK 

nOll BAHlIHHeM HenocpeACTBeHHoro 3arp1l3HeHHlI T HCbl, a TaKlKe 3arp1l3HeHHlI ee npHTO'lHbIMH 

BOllaMH , Ha6AIOAaeTClI nOCTeneHHoe - a HHorAa H CKa'lK006pa3Hoe - HaKonAeHHe npHAera

IOlQHX K neC'IHHKaM XHMH'IeCKHX 3AeMeHTOB. B eCTeCTBeHHblX yCAOBHlIX 3TOT npo!!ecc Bbl3bl

BaeT Bee yCHAHBalOIgylOclI CTeneHb 3arp1l3HeHHH OTAOlKeHHH no Mepe npH6AHlKeHHlI K yCTblO 

THCbl. 

3TO eCTeCTBeHHoe COCTOIIHHe KopeHHblM 06pa30-M H 3MeHHAOCb B CHA Y c03AaHHlI rH;\

pOCTaH!!HH H C<!JOpMHpOBaBWHXClI nOCAe BBeAeHHII HX B 3KcnAyaTa!!HIO YCAOBHH. Ha nOk 

BeprHyTblx BAHlIHHIO 3anpylKHBaHHlI TeppHTopHHX npOHCXOAHT HHTeHCHBHoe oceAaHHe BOIl

HblX HaHOCOB . B H a'la Ae 3anpylKeHHoro OTpe3Ka Ha6AIOAaeTCII HaKonAeHHe 60Aee rpy6blx, a 

3aTeM - Bee 60Aee MeAK03epHHCTblX OT AOlKeHHH. H 3 MeHlIeTClI H xapaKTep AHHHH 6blCTpHHbl 

(CTpeMHHHbl). no Mepe npH6AHlKeHHlI K 3anpYAe nOCTeneHHO CHHlKaeTClI, a B KOH!!e nO A

HOCTblO HC'Ie3aeT pa3AH'IHe MelKAY OTAOlKeHHlIMH AHHHH CTpeMHHHbl H npH6pelKHblX perHO

HOB KaK B OTHoweHHH COCTaBa 3epHa (rpaHYA), TaK H COlleplKaHHII XHMH'IeCKHX BelQeCTB. 

T aKHM 06pa30M, npOCTpaHCTBa n epeA rHllpOCTaH!!HeH npeACTaBAlleT C060H KaK6bl 

«AOByWKy » HaHOCOB, CKanAHBall 3Ha'lHTeAbHylO '1aCTb npHHOCHMblX c 60Aee BblCOKHX 

y'lacTKoB BMeCTe co B3BeweHHblMH HaHocaM H XHMH'IeCKHX KOMnOHeHTOB. 

HHIKe rHllpOCTaH!!HH T H ca BHOBb npH06peTaeT CBOH eCTeCTBeHHblH pe'lHOH xapaKTep. 

H ee OT AOlKeHHII nOIlBepralOTCR pa3AH'IHbIM H3MeHeHHRM. CKOPOCTb Te'leHHR BOllbl nOCAe 

ocellaHHR OTAOlKeHHH BHOBb nOBblwaeTCR, B03paCTalOlQaR 3HeprHR nOMoraeT H3BAe'leHHIO H3 

MaTepHaAa pycAa HOBblX '1aCTH!!, KOTopbl e OTKAallblBalOTCR 3aTeM Ha IlpyroM MeCTe. 

HTaK, npo!!ecc HaKonAeHHR '1a CTH'IHO Ha'lHHaeTClI CHOBa, H 3a rHllpOCTaH!!H eH T H ca

/leK, B paHOHe KHwKepe H H a HHIKHeM y'lacTKe T HCbl CHOBa Ha6/1lOllaeTCR HaKOn/leHHe XHMH

'1eCKHX KOMn OHeHT OB . 3THM 06bllCHReTCII TOT <!JaKT, '1TO B c/ly 'lae 60/lbWHHCTBa KOMnOHeH

TOB caMblH BblCOKHH cpellH H H nOKa3aTeAb Ha6AIOIlaeTCR Ha TeppHTopHH Bblwe rHllpOCTaH!!HH 

B KHWKepe, TaK KaK, c OIlHOH CTOpOHbl, HMeHHO 31leC b HaH60/lee BblCOKaR CTeneHb 3anpy

IKeH HOCTH, c IlpyrOH CT OpOH bl, Ha 3TOM y'lac T Ke peKH HaXOIlRTCR TaKHe HCTO'lHHKH 3a rpRJ

HeHHOCTH, KaK p . W aHO H r. AeHHHBapow. 

C/lCIlYIOIgHM IIBMleTCR npOCTpaHCTBO Mapowa, rlle nOMHMO CTO'lHbIX BOIl COAbHOKa. 

MapT<!JIO , 40Hrpall 1,( Cerella , 3Ha 'lHTeAbHO H BAHRHHe 3arpR3HeHHblX BOIl pp . 3allbBa, Kepew 

H Mapow. npellnO/laraeTClI, '11'0 nOll BAHRHHeM rHllpOCTaH!!HH B HOBH 6e4e B paHOHe 

KHwKepe C<!JopMHpyeTc R 60/lee He6AaronpHlITHoe nO/lOlKeHHe. 

Ha HaXOIlR IgHXCR nOll BA HRHHeM rHllpOCTaH!!HH T H Ca/leK TeppHTopHRX Tal;IKe Ha6AIO_ 

llaeTOI HaKOn/leHHe OT/lOlKeHHH, HO BC /leIlCTBHe MeH!>I!'~H CTeneHH 3anpyIKeHHocTH H MeHbweH 

3arpR3HeHHOCT H BepXHeH THChl cpellHHe nOKa3aTe/lH XHMH'IeCKHX KOMnOHeHTOB He 1l0CTHrAH 

COOTBeTcTBylOIgHX nOKa3aTeAeH Mapowa Bblwe rHllpOCTaH!!HH KHwKepeH. 

B 061J!eM XHMH'IeCKHH COCTa B OTAOlKeHHH T HCbl B HaCTORtgee BpeMR c/lellyeT npH3-

HaTb 6AaronpHRTHb1M. 
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XOTlI Ha6AIOJJ.a1OIgeeClI B OTJJ.eAbHbIX npOCTpaHCTBaX HaKOnAeHHe OTA01KeHHH H XHMH-

4eC!;HX !;OMnOHeHTOB BeJJ.eT K nOCTeneHHoMy 3arp1l3HeHHIO JJ.Ha, He CAeJJ.yeT ynycKaTb H3 BHH

~laHHH TOT <!>aKT, '1TO HaXOJJ.lIIgHeClI B OTA01KeHHlIX 6aKTepHH BeJJ.yT 3Ha'lHTeAbHylO pa3Aa

ralOlQYIO )leRTeAbHOCTb. OJJ.HaKO JJ.o HaCTOllIgero BpeMeHH HaM He YJJ.aAOCb BblllBHTb BAHlIHHe, 

!;OTOpOe OKa3blBalOT Ha T HCy BbICB0601KJJ.aIOIgHe'ClI B npoyecce pa3A01KeHHlI H nonaJJ.alOIgHe 

B paCTBOp BelQeCTBa (ra3bl, paCTHTeAbHble nHTaTeAbHble BeIgeCTBa H T. JJ..). 

FIZICKI I KEMIJSKI US LOVI TALOGA TISE I NJENIH PRITOKA 

Győri Zs. i Végvári P. 

REZIME 

Talog, koji stvara korito vodotoka je zapravo nanos u stadiju mirovanja, posto 
e\"entualni poplavni talas moze da ponovno pokirene ista1oZ€!llJi nanos, da ga transpor
tira i odlozi na nekom drugom mestu. 

Za talog Tise karakteristicno je, da zagadjenja na gornjoj deonici, samo u ma
loj meri uticu na kvalitet tamosnje - veéim delom peskovite - podloge. Sitnozrnasti 
peskovito-glinasti mulj i glinasti mulj, koji bolje adsorbira izvesne kemiskje tvari, 
talozi se na vanjskim stranama krivina i na priobolnim regijama ravnih reenih deo
nica . Za vreme porasta vode, finije frakcije se pO'mernju dalje, pri cemu se koncent
l-acija kenijskih komponenta, koje se vezuju na zrna pod utiCéijem zagadjenja, na 
Tisi neposredno, a preko nj eni h pritoka posredno, mistimicno sukcesivno, a ponegdje 
naglo raste. U prirodnim uslovima, iduéi prema uscu Tise ov aj proces rezultira sve 
yeéu zagadjenost taloga. 

Ovu prirodnu situaciju su bitno izmenili us lovi, koji su se formirali nakon 
l'ealiziranja i stavljanja upogon vodnih stepenica. Na podrucjitna, koja se nalaze pod 
uticajem uspora, usledilo je snazno talozenje nanosa iz vode. Na pocetku usporene 
deonice je uoceno nagomilovanje grubljeg, a dalje postepeno sve finije zrnastog na
nosa. Izmenjena je i karakteristika matice. PribliZavajuéi se ka brani, postepeno se 
smanjivala, a konacno je potpuno iscezla razlika izmedju taloga u matici i u priobal
nim regijama. kako u pogledu granulacije zrna, tako i u pogledu koHcina ispitivanih 
kemijskih materija . 

Pl'ostor pred vodnim stepenicama funkcionira kao klopka za na nos, povremeno 
prikuplja znacajni deo kemisjkih komponenata, koje se vezuju na suspendirani rnat
rijal, koji dolazi sa uzvodnih podrucja. 

Nizvodno od vodnih stepenica Tisa ponovno preuzirna karakter tekuée reke, pa 
se i njen talog znatno izmenjuje, Brzina iztalozene vode ponovno ras te, sa poveéanom 
energijom pokreée nova zrna iz materijala korita, a potom na drugim mestima od
laze. 

Proces ' koncentriranja poeinje iznova, pa je nagomilaVlanje kemijskih kompo
nenata uocljiv, nizvodno od stepenice Tiszalök kod vodne stepenice Kisköre, azatim 
opet na dolnjoj deonici Tise. Tome se moze pripisati, da su u slucqju nekih kompo
nenata najveée prosecne vrednosti dobivene na podrucju neposredno uzvodno od vod
ne stepenice Kisköre, ovdje je naime najveéi uspor, a osim toga pojedini znacajniji 
izvori zagadjivanj a (Sajó, Leninváros itd.) se nalaze takodjer na ovoj reénoj deonici. 

Po redu velicina iza toga sledi podrucje oko Morisa, na kojem pored otpadllJih 
voda iz gradova Szolnok, Martfű, Csongrád iSzegedin, sumira se uticaj i materijala 
zagadjivanja transportiranih rekama Zagyva, Körös i Moris. Moze se pretpostaviti, 
da ée uticaj vodne stepenice Novi-Beéej pospesiti formiranje jos nepovolnij e situacije 
nego kod Kisköre. 

Na uticajnom podrucju vodne stepenice Tiszalök opaZano je takodjer nagomi
lavanje taloga, ali posledicom rnanjeg uspora i manje zagadjenooti gornje Tise, pro '" 
secne vrednosti kemijskih komponenata 'nisu dostigle one kolicine, koje su uocene u 
podrucju oko Morisa i uzvodno od ,,"odne stepenice kod Kisköre. 

U celosti kemijski sastav u ta log u Tise - u sada~njem stanju - moze se smat-
rati povoljnim. . 

Nagomilovanje taloga i koncentriranje kemisjkih komponenata u pojedinim 
podrucjima, doduse rezultira sukcesivno zagadjivanje podloge, ili se ne smije izgubiti 
iz vida cinjenicu, da je znacajna takodjer i rastvarajuéa aktivnoot bakterija u talogu. 
Uticaj materijala koji se oslobodjaju tokom rastvaranja (plinovi rnaterije za napajan
je bilj a itd.) na kvalitet vode Tise, dosad nije bilo moguée islmzati. 
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