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„Európa = tisztább víz”

VÍZ VILÁGNAP – MÁRCIUS 22.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium programjához illeszkedõ március
18-i vízügyi rendezvények jelentõs csatornázási és szennyvíztisztítási beruházásokra hívták fel a figyelmet, amelyek a Nemzeti Fejlesztési Terv szerves részét képezõ
Szennyvízprogram keretében valósulnak
meg.
Ezen a napon, a hazánkban mûködõ
mind a tizenkét vízügyi igazgatóság területén a Szennyvízprogramhoz kapcsolódó
egy-egy eseményre, többek között szennyvíztisztító telepek avatására, csatornahálózatok ünnepélyes átadására, valamint az
EU elvárások között is jelentõs súllyal szereplõ, természetes tisztítási technológia bemutatására került sor. Az EU Víz Keretirányelv feladatairól szóló térségi konferencián önkormányzatok, civil szervezetek,
valamint a társhatóságok képviselõi vettek
részt.
Az elkövetkezõ évtizedekben a Víz Keretirányelv végrehajtása a vízgazdálkodás,
a természetvédelem és a környezetvédelem egyik legfontosabb feladata lesz. Az
EU csatlakozás egyik súlyponti területe a
környezetvédelmi elõírások teljesítése.
Ezen belül hangsúlyosan a vízkészletek
mennyiségi és minõségi védelme, a jelenlegi állapotok javítása a cél, melynek egyik
leghatékonyabb eszköze a keletkezõ
szennyvizek összegyûjtése és megfelelõ
tisztítása, mielõtt a befogadó folyókba
visszakerülnének.
Magyarországon a közmûolló még mindig nagyon nyitott. A vezetékes
vízellátóhálózat minden településen kiépített, ezzel szemben a lakásállományra vonatkoztatott közcsatornás, vagy egyéb, környezetkímélõ szennyvízelhelyezés 60%
körüli. Egyik legfontosabb feladat a csatornázás-szennyvíztisztítás fejlesztése.
A vonatkozó EU irányelv elõírja, hogy
a felszíni és felszín alatti vizek védelme
érdekében a szennyvizek ártalommentes
elhelyezésérõl gondoskodni kell. Minden
2000-nél nagyobb lélekszámú településen,
illetve szennyvízelvezetési agglomerációban az összegyûjtött szennyvizeket leg-

alább biológiai fokozatú tisztítás után szabad csak az élõvízbe vezetni. A gazdaságosan nem csatornázható településeken
egyedi, környezetbarát szennyvízelhelyezésrõl kell gondoskodni. Ki kell jelölni az
úgynevezett érzékeny területeket, amelyeken 10 ezer lakosegyenérték felett a
szennyvizeket csak nitrogén, foszfor és
egyéb tápanyagok eltávolítását is biztosító tisztítás után szabad a befogadóba vezetni.
A kormányrendelettel elfogadott, 2015ig szóló program mintegy 1000 milliárd
Ft-os költségigénnyel közel 2300 települést érint, ahol el kell érni az elõírás szerinti tisztítási fokozatot. A program végén 8,3
millió lakosegyenérték szennyvíztisztító
telepi kapacitás kiépítése várható, amely a
2000. december 31-i állapotnak másfélszerese. A három ütemben megvalósuló program keretében 14251 km csatorna, valamint 4,0 millió lakosegyenérték szennyvíztisztítási kapacitás megépítése, illetve korszerûsítése várható. Az EU csatlakozásig
50–60%-os állami költségvetési, 20–30%os EU forrás, valamint 10–30%-os önkormányzati saját erõ biztosítja a programban

elõirányzott beruházások megvalósítását.
2004–2006. között hazánk, mint tagállam
a szennyvizes szakterületre évi 15–20 milliárd Ft támogatást is kaphat az EU Kohéziós és a Strukturális Alapokból.
Az „Európa = tisztább víz” rendezvény
a Víz Világnapja ünnephez kapcsolódik. Az
idei „Víz a jövõért” ENSZ világnapi jelmondat szellemében, a Föld számos országához hasonlóan a magyar vízügyi szolgálat is gazdag rendezvénysorozattal ünnepel. Az évtizedes hagyományokon alapuló színes, sokrétû, országszerte zajló
program a szakemberek mellett a civil társadalom számára is hasznos információt
szolgáltat a vízgazdálkodás jelenérõl és elkövetkezõ feladatairól.
Az ünnepnek különös hangsúlyt ad a
jelenleg zajló Kyotói Harmadik Víz Világfórum. A számos ország, valamint kormányzati és nemzetközi civil szervezet
részvételével zajló Fórum alapvetõ célja az
a törekvés, hogy a XXI. században garantálni kell a víz-biztonságot. Az ENSZ a
2003. évet „Az édes víz nemzetközi évé”nek nyilvánította, ezzel is hangsúlyozva a
víz jelentõségét.
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Magyar „Európa-mérnökök” Napja 2003.
A Nemzeti Mérnökszervezetek Európai
Szövetsége (FEANI) Magyar Nemzeti Bizottsága 2003. március 11-én, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tartotta a Magyar „Európa-mérnökök” napját. Az ünnepséget dr. Ginsztler
János, az MTA levelezõ tagja, a FEANI
Magyar Nemzeti Bizottság elnöke nyitotta meg. A résztvevõket üdvözölte dr.
Detrekõi Ákos akadémikus, a BME rektora és dr. Georg Widtmann az Osztrák Mérnök és Építész Egyesület fõtitkára. A magyar mûszaki felsõoktatás akkreditációjáról, a fõváros közlekedésérõl és az európai
szintû hulladékgazdálkodásról szóló elõadásokat követõen dr. Kiss Iván c. egyetemi docens, a FEANI Magyar Minõsítõ Bizottság (MMB) társelnöke adott tájékoztatást az „Európa-mérnöki minõsítésekrõl.
Végül dr. Pungor Ernõ akadémikus, a
FEANI MMB elnöke „Európa-mérnöki”
(EUR.ING.) okleveleket adott át.
A Nemzeti Mérnökszervezetek Európai
Szövetségének (FEANI) titkársága
Brüsszelben mûködik.
A FEANI célja:
– A mérnökök együttmûködésének elõsegítése;
– A mérnökök szakmai érdekeinek támogatása és védelme;
– A különbözõ képesítést nyert európai
mérnökök kölcsönös szakmai elismertetése;
– A mérnökök helyzetének, szerepének,
és felelõsségének meghatározása a társadalomban;
– Aktív együttmûködés más nemzetközi mérnökszervezetekkel;
– A mérnökök érdekeinek és pozíciójának képviselete a nemzetközi szervezetekben.
A Nemzeti Mérnökszervezetek Európai
Szövetségének jelenleg 27 európai országban mûködõ mérnökszervezetek a tagjai.
Az egyes tagországok mérnökszervezeteit, országonként egy-egy nemzeti bizottság képviseli a Szövetség munkájában.
Magyarország 1989-ben kezdeményezte tagságát. A magyar mérnökök tudását,
a magyar mérnöki diplomák nemzetközi
elismerését jelentette, hogy ennek alapján
a FEANI 1990. évi Capriban megtartott
éves közgyûlésén egyhangú szavazással
döntöttek az ország felvételérõl. Ugyanazon évben megalakult a FEANI Magyar
Nemzeti Bizottság (MNB) és a Magyar
Minõsítõ Bizottság (MMB). A MNB-ben
jelenleg 18 mérnökszervezet képviselteti
magát, köztük a Magyar Hidrológiai Társaság és a Magyar Mérnöki Kamara.
A FEANI az „Európa-mérnök” cím
megalkotásával (1986) olyan szakmai minõsítést hozott létre, mely garantálja a szakmai kompetenciát. A cím a szakemberek
elismerését komplex módon tanulmányaik és mérnöki gyakorlatuk alapján teszi lehetõvé, és ez által biztosítja a mérnöki diploma szakmai értelemben vett konvertibilitását is.
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A címet azok a személyek nyerhetik el,
akik mérnöki oklevelet szereztek mûszaki
egyetemi vagy fõiskolai tanulmányaik elvégzése után. Szigorú követelmény a mérnöki munkában eltöltött gyakorlat és legalább egy idegen nyelv ismerete. Az Európa-mérnöki diplomát nem egyetem bocsátja ki, hanem a nemzetközi mérnökszervezet (FEANI) a tanulmányok és a
ténylegesen végzett mérnöki gyakorlat
alapján ítéli oda.
A felsõfokú végzettség és a gyakorlati
tevékenység komplex módon értelmezett
ekvivalenciája hozza közös szintre az értékelés lehetõségét. Jelentõsége az, hogy az
egyes országok különbözõ, a FEANI által
regisztrált felsõoktatási intézményeiben
végzett mérnökök nyerhetik el az Európamérnöki diplomát, amelyek azonos értékûek és azonos szinten használhatók.
Az EUR.ING. cím az EU jelenlegi tagországainak polgárai számára a belpiac
több más elõnye mellett a közösségen belüli szabad munkavállalás és letelepedés
lehetõségét jelenti.
Az Európai Bizottság az Európa Parlamentnek küldött nyilatkozatában a FEANI
módszerét egy szakma európai szintû önszervezõdésének kiváló példájaként említi. Megállapítja, hogy a FEANI nyilvántartásba történõ felvétel jelzi és igazolja,
hogy a mérnök mind országos mind pedig európai mércével mérve elérte a szakmai ismeretek egy bizonyos szintjét. A

Bizottság úgy ítéli meg, hogy ha egy mérnök elnyerte az EUR.ING. címet, akkor tõle
természetesen nem kell megkövetelni a
felsõoktatási intézmények által kiadott diplomák elismerésének általános szabályairól szóló 89/48 EEC Irányelv 4. cikkelyében foglalt alkalmassági teszten való részvételt és próbaidõ letöltését.
A Mérnökszervezet az Európa-mérnökökkel szemben etikai követelményeket is
támaszt. A Regiszterbe felvett személyek
kötelessége, hogy tudatában legyenek a
tudomány és a technika fontos szerepével
az emberiség életében, valamint saját szakmai tevékenységük felelõsségével. Az európai társadalmakban megszokott viselkedési normákkal összhangban végzik hivatásos munkájukat, tiszteletben tartva munkatársaik szakmai jogait és méltóságát.
Vállalják, hogy betartják a FEANI Etikai
Kódexében foglalt a személyes, szakmai
és társadalmi felelõsségre vonatkozó normákat.
Európában 2002. december 31-ig
27 015-en nyerték el a minõsítést. A magyar „Európa-mérnökök” száma a most átadott 29 oklevelet is figyelembe véve 584
fõ.
Galbáts Zoltán (Eur.Ing.)
Ezúton tisztelettel gratulálunk
Galbáts Zoltán mûszaki igazgatóhelyettes fõmérnöknek, aki Európa-mérnöki címet nyert el.

Ez történt…

Események a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
életébõl az elmúlt 50 évben
Ebben az évben jelentõs évfordulóhoz érkezünk. 2003. szeptember 30-án fél évszázada
lesz annak, hogy az Országos Vízügyi Fõigazgatóság létrehozásával egyidejûleg megalakultak az egységes vízügyi szolgálat területi igazgatási szervei, a VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁGOK. Az ötvenéves évforduló alkalmából a Körös-vidéki Hírlevél sorozatot indított,
melyben felidézzük az elmúlt idõszak eseményeit, szakmai történéseit és a szervezet életének érdekességeit, fontosabb állomásait. Nem célunk a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság történetének teljes értékû feldolgozása, az a szakírók feladata lesz. Célunk, hogy a
Körös-vidék vízgazdálkodásának, a szervezet mûködésének néhány részletét felidézzük
és mindenki számára közzé tegyük.
A hírlevél szerkesztõsége ezúton is felkéri Tisztelt Olvasóit, a vízügyi igazgatóság egykori és jelenlegi munkatársait, hogy szerkesszük együtt az egész éven át tartó rovatot és
beküldött rövid írásaikkal járuljanak hozzá a közös megemlékezéshez.
1954. júniusban a Gyulai Vízügyi Igazgatóság kinevezett dolgozóinak létszáma 196 fõ
volt. A legmagasabb alapfizetése – 2480 Ft – az igazgatónak volt. A legalacsonyabb béreket – 654,– Ft-ot – a gát- és csatornaõrök, illetve a hivatalsegédek (484,– Ft) kapták havonta. (5)
1958. Tíz évvel a vízgazdálkodási társulatok államosítása után, az 1957. évi 48. sz.
törvényerejû rendelet, illetve a végrehajtásról szóló 19/1958. (II. 21.) számú Kormányrendelet alapján 1958-tól megkezdõdött a vízgazdálkodási társulatok újjászervezése. A fõ szervezõ elv az önkéntesség és az önigazgatás volt. A társulatok vízgazdálkodási szakmai
felügyeletét a területileg illetékes vízügyi igazgató látta el. Valószínûleg a kezdeti tapasztalatok miatti korrekciók végrehajtása érdekében 1960–61-ben újraszabályozták a jogi
hátteret, a társulatok szervezése mindemellett – a korabeli dokumentumok tanúsága szerint – nagy lendülettel folyt.
Igazgatóságunk mûködési területén 1960 december 31-éig összesen 23 társulatot törzskönyveztek. Ezek kivétel nélkül belvízrendezõ társulatok voltak, és általában településenként szervezõdtek. Igazgatóságunk területén 1958-ban Kötegyánban alakult meg
az elsõ társulat 4300 ha területen.
1961-ben megalakultak az elsõ vízmûtársulatok is, ugyancsak elkezdõdött a korábban
településenként megalakult belvízrendezõ társulatok területi-szervezeti integrációja.

Elkészült a Szarvasi Szakaszmérnökség területi vízminõségi
kárelhárítási terve
A vízminõségi kárelhárítással kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályi elõírások alapján a környezetvédelmi felügyelõségek és a vízügyi igazgatóságok osztott hatáskörben látják el.
A vízminõségi kárelhárítással összefüggõ feladatokról szóló 132/
1997 (VII. 24.) Kormány rendelet elõírja, hogy a vízminõségi kárelhárítást területi tervek alapján kell végezni. A területi tervek
készítésére, tartalmi követelményeinek meghatározására a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter és a környezetvédelmi
miniszter 2/1999. (K.H.V. Ért. 15.) KHVM-KöM együttes utasítása tartalmaz elõírásokat. Ezen utasítás értelmében a vízügyi igazgatóságoknak és a környezetvédelmi felügyelõségeknek az illetékességi területükre kiterjedõen a vízminõségi kárelhárítással
összefüggõ területi kárelhárítási terveket együttmûködésben kell
elkészíteni.
Az igazgatóság operatív vízgazdálkodási feladatokat ellátó
területi egységei a szakaszmérnökségek. A Szakaszmérnökségek illetékességi területének a kijelölésében meghatározó szerepet játszott a vízgyûjtõ-centrikus szemlélet. Fentiekbõl adódóan a
vízminõségi körzeteket a szakaszmérnökségek illetékességi területére szerveztük és a területi terveket szakaszmérnökségenkénti
bontásban készítettük.
A vízminõségi kárelhárítási terv készítésének lényege, hogy
tervkészítés során számba kell venni az adott vízgyûjtõ terület ,
földrajzi, gazdasági , vízgazdálkodási adottságait, fel kell mérni
a védett elemeket, vízhasználatokat, fel kell tárni a
szennyezõforrásokat és ezen ismeretek birtokában kell tervezni
a vízminõségi kárelhárítást, azaz meghatározni hogy adott területen milyen kárelhárítási mûveletek végrehajtására kell felkészülni és meg kell határozni ezen mûveletek tárgyi, dologi, valamint
személyi erõforrás szükségletét.
2000-ben a Gyulai Szakaszmérnökség területére, 2001-ben
pedig a Szeghalmi Szakaszmérnökség területére készítettük el a
területi vízminõségi kárelhárítási tervet.
A Szarvasi Szakaszmérnökség területének, vízminõségi kárelhárítás szempontból meghatározó jellemzõi:
Mûködési terület:
1281.8 km2
Belvízrendszerek száma:
2 db
Folyók hossza:
91.29 km
Kizárólagos állami tulajdonú belvízcsatorna csatorna:
126,201 km
Kettõsmûködésû kizárólagos állami tulajdonú csatornák hossza:
56,923 km
Magasvezetésû öntözõfõcsatornák hossza:
16,411 km
Felszíni vizet terhelõ állandó szennyvízkibocsátó:
33 db
Potenciális szennyezõforrás (szakaszmérnökségen belül): 314 db
Rendkívüli szennyezõdések (1990–2001. év):
16 db
Öntözési és Halgazdálkodási célú vízkivételek:
163 db
Mederbeli vízhasználat, halászati vízterület:
43 db
Mederbeli vízhasználat, szabadstrandok:
7 db
Kiépített kárelhárítási helyek:
3 db
Potenciális vízminõségi kárelhárítási helyek folyókon:
2 db
Potenciális vízminõségi kárelhárítási helyek csatornákon: 37 db
A tervezési terület a Hármas-Körös medre a torkolattól a végszelvényig, továbbá a baloldali saját vízgyûjtõterületének az Igazgatóság mûködési területére esõ része és a Kettõs-Körös baloldali
vízgyûjtõterületébõl a 74. sz. (12. 09.) Mezõberény belvízrendszerhez tartozó terület. A tervezés alapegységének a vízgyûjtõket
választottuk, melyek a belvízöblözetek.
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Mezõberényi
Félhalmi
Torzsási
Fûzfászugi
Révzugi
Fazekaszugi
Malomzugi
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Dögös-Kákafoki alsó

Nagyzugi-holtág
Félhalmi-holtág
Torzsási-holtág
Fûzfászugi-holtág
Révzugi-holtág
Fazekaszugfõcsatorna
Malomzug-Décsippusztai fõcsatorna
Dögös-Kákafoki
fõcsatorna

KettõsKörös

HármasKörös

A vizsgált területen a regisztrált káresemények döntõ többsége halpipálásban, halpusztulásban megnyilvánuló oxigénhiányos állapot volt. Két esetben fordult elõ olajos jellegû szennyezõdés. A szennyezõdések jellegébõl adódóan a vizsgált területen elsõsorban a vízben oldott szennyezõdések vízkormányzással történõ levonultatására, illetve a felszínen úszó szennyezõdések (olaj, uszadék, haltetemek) lokalizálására és letermelésére
kell felkészülni. A rendkívüli szennyezõdések területi eloszlását tekintve megállapítható, hogy a szennyezõdések a csatornákat és holtágakat érintették, a vizsgált idõszakban a HármasKörösön rendkívüli szennyezõdés nem történt.
A terv szerkezetét tekintve mûszaki leírásból, valamint szöveges és rajzi mellékletekbõl áll. A kezelhetõség érdekében a
tervet, tartalmi összefüggéseinek megfelelõen kötetekbe (VII. +
Összefoglaló) rendeztük. Az I kötet a Mûszaki leírást, a II. kötet
a Mûszaki leírás mellékleteit, a III–VII. kötetek a rajzi mellékleteket tartalmazzák. (átnézetes és részletes helyszínrajzok a terület vízgazdálkodási adottságainak a megjelenítésével, a közigazgatási, az illetékességi határok, a mennyiségi és minõségi észlelõrendszer, a szennyezõforrások, a védett vízhasználatok és a
vízminõségi kárelhárítási helyek feltüntetésével, a települések
belterületi helyszínrajzai a belterületi csapadékvízelvezetõ rendszer a szennyezõforrások és a védett természeti értékek ábrázolásával, a folyók helyszínrajzai, hossz-szelvényei a hidak keresztszelvényei, kizárólagos állami tulajdonban lévõ belvízcsatornák hossz-szelvényei a belterületi csapadékvíz és a szennyvíz
bevezetések jelölésével)
A Mûszaki leírás tartalmi vázlata:
– Bevezetés.
– A Hármas-Körös bal oldali vízgyûjtõterületének természetés gazdaságföldrajzi jellemzése.
– A Hármas-Körös és a bal oldali vízgyûjtõterületén lévõ vízfolyások vízjárása és a vízgyûjtõterület vízgazdálkodási adottságai.
– A Hármas-Körös és a bal oldali vízgyûjtõterületén lévõ vízterek vízminõsége és vízszennyezõi.
– A Hármas-Körös és bal oldali vízgyûjtõterületének védendõ
elemei.
– Együttmûködési terv.
– A vízminõségi kárelhárítás végrehajtása.
– A vízminõségi kárelhárítási terv karbantartásának szabályai.
A Szarvasi Szakaszmérnökség területi tervének elkészültével
igazgatóságunk teljes területét lefedik a vízminõségi kárelhárítási tervek. A tervek digitális térképi megjelenítést nem tartalmaznak, így ez irányú kiegészítés céljából is évenkénti ütemezéssel mindhárom terv aktualizálását szükségesnek ítéljük.
Dr. Vasas Ferencné
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Hidrometeorológia

Hidrológia

Február hónapot az évszakhoz képest lényegesen hidegebb,
az átlagosnál csapadékosabb idõjárás jellemezte.
Napközben +5 °C és –13 °C közötti, míg a hajnali órákban –4 °C és –22 °C körüli hõmérsékleteket regisztráltak.
A havi középhõmérséklet –5,5 °C volt, amely – lényegesen
– 5,0 °C-al elmaradt az ilyenkor szokásostól.
Az igazgatóság területén az elmúlt hónapban átlagosan 42,4 mm csapadék
hullott, ez az érték 12,6 mm-el magasabb az erre az idõszakra jellemzõ átlagnál.
A csapadékmérõ állomások közül a legnagyobb csapadékmennyiséget –
63,0 mm-t – Zöldpázsiton (Szarvas) mérték, míg a legkevesebb csapadék –
31,9 mm – a Békési hídnál hullott.
A csapadék hó formájában hullott. A hótakaró vastagsága 15–65 cm között
változott.
A hónap folyamán 8 nap volt, amikor mérhetõ csapadékot regisztráltunk.
Területünkön 2002. november 1. – 2003. február 28-a közötti idõszakban,
átlagosan 197,9 mm volt a lehullott csapadék mennyisége, amely 53,0 mm-el
magasabb a sokéves átlagnál.
A havonként lehullott csapadékmennyiségek és a sokéves átlag alakulása
az alábbi:
nov.
dec.
jan.
febr. össz.
sokéves átlag(mm)
46,8
39,0
29,3
29,8 144,9
tárgyi idõszak (mm) 34,6
41,6
79,3
42,4 197,9
eltérés az átlagtól
–12,2 +2,6
+50,0 +12,6 +53,0

A Körösök hegyvidéki vízgyûjtõ területen február 11-ig hullott állandóan csapadék, részben esõ, de fõként hó alakjában.
A hónap második felében csak 2 nap volt kis mennyiségû havazás.
A hegyvidéken kialakult hótakaró vastagsága február 9-ig
fokozatosan növekedett, ekkor érte el Biharfüreden a legnagyobb
értéket, mely 134 cm volt. Ebben az idõszakban, az alacsonyabban fekvõ területeken 13–28 cm között váltakozott a hótakaró. A szárazabb idõszakban
fokozatosan, nagyon lassú olvadás alakult ki. A hónap végére Biharfüreden 81
cm, a többi területen folt – 17 cm közötti hóvastagságot mértek.
Az elsõ napokban lehullott csapadék hatására árhullám indult el a Körösökön, melyek közül legjelentõsebb volt a Fekete-Körös áradása. A levonuló árhullám I. fokú árvízvédelmi készültségi szint felett tetõzött az országhatár közelében, Antnál 591 cm-el. A tetõzést követõen folyamatos apadást lehetett
regisztrálni, mely a hónap végéig tartott.

Február hónapban a talajvíz – a vizsgált kutak adatai alapján – a sokéves
átlagnál kissé magasabban helyezkedett el. Az elmúlt idõszak csapadékos idõjárásának hatására továbbra is mérsékelt vízszintemelkedést észleltünk
A talajvíz a terepszint alatt 130–470 cm között ingadozott.
Török Jánosné, vízrajzi ügyintézõ

Vízminõség
Országos és regionális törzshálózati mintahelyek vízminõségi osztályba sorolása a VM adatbázis adatai, az MSz 12749 szabvány alapján.
A vízvizsgálatokat a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelõség és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelõség
végezte.
Minõsítési idõszak 2003. február 1. – február 28. Mintaszám: 2
Mintavételi hely
A.
B.
C.
D.
E.
Fehér-Körös Gyulavári 9,3 fkm
II
II
–
II*
III
Fekete-Körös Sarkad 16,1 fkm
II
II
–
II*
III
Kettõs-Körös Békés d.f. 116,7 fkm
II
II
–
II*
III
Kettõs-Körös M.berény kh. 103,9 fkm II
III
–
II*
III
Sebes-Körös Körösszakál 59,4 fkm
II
III
–
II*
II
Sebes-Körös K.ladány 10,10 fkm
III
III
–
II*
III
Hármas-Körös Gyoma 79,3 fkm
II
II
–
II*
IV
Hármas-Körös B.szentandrás 48,0 fkm II
III
–
III*
III
Hortobágy-Berettyó Mezõtúr 6,4 fkm IV
V
–
III
III
Élõvíz-csatorna Veszely 24,2 fkm
IV
V
–
III
IV
Élõvíz-csatorna Békés tork.
IV
V
–
II*
IV
Jelmagyarázat:
A csoport: az oxigénháztartás jellemzõi
I. osztály: kiváló víz
B csoport: nitrogén és foszforháztartás jellemzõi II. osztály: jó víz
C csoport: mikrobiológiai jellemzõk
III. osztály: tûrhetõ víz
D csoport: mikroszennyezõk toxicitás
IV. osztály: szennyezett víz
E csoport: egyéb jellemzõk
V. osztály: erõsen szenny. víz
* szervetlen mikroszennyezõk vizsgálata nélkül
Február hónapban igazgatóságunk területén rendkívüli szennyezõdés nem
történt.
Dr. Vasas Ferencné

Fekete-Körös, Ant

A január hónap második felében kialakult jégzajlás a legtöbb folyó esetében
februárban is tovább folytatódott, csak elvétve, rövid idõszakokra állt be a jég. Más
képet mutatott viszont a Berettyó alsó szakasza és a Hortobágy-Berettyó fõcsatorna. Mindvégig megmaradt az összefüggõ jégtakaró, a jég vastagsága is állandónak
mutatkozott, mely 5–20 cm közötti volt.
Néhány jellemzõ állomás vízhozam értéke február 28-én:
(m3/s)
Fehér-Körös, Gyula
8,25
Fekete-Körös, Sarkad-Malomfok
15,6
Kettõs-Körös, Békés
23,0
Sebes-Körös, Körösszakál
10,4
Sebes-Körös, Körösladány
19,6
Berettyó,
Szeghalom
12,1
Hármas-Körös, Gyoma
45,4
Hármas-Körös, Kunszentmárton
54,0
Kurilla Lajos
F.: KÖVIZIG 5700 GYULA, Városház utca 26.
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