
A tiszai vízgazdálkodás vízminőségi és hidrobiológiái problémái

Az iparosodás és az urbanizálódás előrehaladásával, a mezőgazdaság belterje-
sebbé válásával világszerte növekszik a különböző célokra felhasznált víz mennyisége,
a vízigény. Ma már ott tartunk, hogy a Föld felszínének jelentős hányadán a talajvíz-
ből vagy a melységből nyerhető víz mennyisége nem képes kielégíteni a tényleges
vízigényt és azt egyre fokozottabb mértékben felszíni vizekből, folyókból, tavakból kell
pótolni. Köztudott, hogy pl. Szolnok az ivóvizét már évtizedek óta a Tiszából nyeri,
de az utóbbi években már Budapest, Pécs és a borsodi iparvidék is megfelelően
kezelt felszíni vizekből kapja vizének jelentős hányadát. Ugyanígy hivatkozhatnánk
arra is, hogy pl. Dél-Németország jelentős részét a Bodeni-tóból látják el ivóvízzel
vagy hogy Helsinki a Vartaanjoki folyóból kapja vizét és hogy a folyópartokra
telepítik általában a nagy vízigényű ipari üzemeket. Az öntözött mezőgazdasági terü-
letek hazánkban is és világszerte is gyors ütemben növekszenek.
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Hazánk vízigénye - hogy a legközelebbi példánál maradjunk - jelenleg az évi
8 milliárd m3 körüli értékeknél tart. Ez 1980-ra 13-14 milliárd m3 körüli értékekre
fog emelkedni. Az emelkedés zömét az ipari vízellátás és főleg a mezőgazdasági
öntözővíz-ellátás igényének kielégítése fogja kitenni. Ennek a megnövekedett víz-
igénynek a kielégítése még az eddigieknél is nagyobb mértékben folyóvizeinkre fog
támaszkodni. Már itt megjegyezhetjük, hogy ilyen vonatkozásban a Tiszának kiemelt
szerep jut.

A növekvő városok és az egyre nagyobb ipari üzemek ugyanakkor, amikor víz-
szükségletük jelentős hányadát a folyókból elégítik ki, szennyvizeik egyre növekvő
mennyiségétől is általában úgy szabadulnak meg, hogy azokat többé-kevésbé tisztí-
tott állapotban a folyókba vezetik be. Nyilvánvaló, hogy a golyóknak e két alapvető
vízgazdálkodási funkciója között, hogy ti. lehetőleg kifogástalan vagy legalább is
kezeléssel ilyenné tehető vizet szolgáltassanak és ugyanakkor a tisztított szenny-
vizeket is befogadják, határozott ellentmondás van, amely annál élesebbé, feloldha-
tatlanabbá válik, minél több szennyvíz ömlik a folyókba. De a jelenben nemcsak
a szennyvizek növekvő mennyiségéből adódik a kérdés egyre nehezebben megoldható
volta, hanem abból is, hogy ezek a szennyvizek egészen sajátos, a múltbeliektől eltérő
minőségi problémákat is felvetnek. így pl. az új típusú ipari szennyvizek egy része
hihetetlenül kis mennyiségek esetében is jelentős ízkárosodást idéz elő a vízben.
A háztartási szennyvizek egykor a „szelíd" szennyvizek közé számítottak, a folyókból
az öntisztulással könnyen kiküszöbölődtek. A háztartások „kemizálódásával" és az
autópark bővülésével merőben megváltozott ez a helyzet, mert a városi szennyvizek-
kel gyakran pl. biológiailag le nem bontódó szennyezések (pl. szintetikus mosó-
szerek, detergensek) vagy káros olajszennyezések kerülnek a folyókba. Egy folyó
partjára füzérszerűen települt ipari üzemek és városok viszonylag gondosan tisztított
szennyvizeinek károsító hatása - amely hatás egyenkint a vizek öntisztulásával ki-
küszöbölődött volna - halmozódva egy olyan szintet ér el, amelynél már megbénul
a folyó öntisztítóképessége, paralizálódnak, sőt el is pusztulnak a folyó öntisztítását
végző mikroszkopikus növényi és állati szervezetek.

De a mezőgazdaság is, amely régen nem tartozott a vízfolyásokat érdemlegesen
szennyező tényezők közé, a múlthoz képest megváltozott mennyiségű és minőségű
szennyezésekkel terheli a vizeket. Elsősorban a mezőgazdaság kemizálódásának előre-
haladásával következett be ez az állapot. A rovarirtó, gyomirtó szerek, a műtrágyák
a vízbe mosódva jelentősen megzavarhatják annak biológiai egyensúlyát. így egyes
vegyületek a különböző nagyságrendű szervezeteken, mint táplálékláncon keresztül
eljuthatnak a vízi termelés csúcsán álló halakig és azok szervezetében', elsősorban
májában halmozódva, betegségeket, elhullást okozhatnak. Természetesen ebben az
esetben is, akárcsak más esetekben, mikor egyéb okokra, pl. nagyfokú oxigénhiányra
vagy toxikus hatásokra következik be a halak elhullása, nem maga a halpusztulás
jelenti az igazi kárt, hiszen az így kiesett halmennyiség könnyen megtermelhető lenne
egyéb úton. A halpusztulás azonban nagyon feltűnő „indikátora", jelzője a vízi élet
egészét ért károsodásnak, amely helyzetben az, hogy a vízi alsóbbrendű szervezetek
elpusztulásával vagy megtizedelésével lecsökken a vizek öntisztítóképessége, teszi ki
a kár nagyobbik hányadát.

Más esetekben pedig - pl. műtrágya-bemosódások következményekép - éppen-
séggel a vízi élet, elsősorban az algák tömeges elszaporodása, a vi/ek kizöldülése
vagy a felületen kialakuló „vízvirágzás" következik be. A vizeknek ez a tápanyagok-
ban való feldúsulása, az ún. eutrofizálódás is megbontja a biológiai egyensúlyt, mert
a nagy tömegben elszaporodott alíja éjszaka, amikor nem termel oxisént. hanem csak
széndioxidot, oxigént pedig fogyaszt, annyira lecsökkenti a víz oldott oxigén-tartalmát,
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hogy abban tömegesen pusztulnak el a legkülönbözőbb szervezetek, ezek bomló ma-
radványain pedig baktériumok szaporodnak el.

Nem térhetünk ki a kérdéscsoport további részleteinek vizsgálatára, de annyi
már az eddigiekből is kitűnik, hogy technikai kultúránk előrehaladása az urbanizálódás
fokozódásával együtt minden eddiginél nagyobb veszélyt jelent vízfolyásainkra, azokra
a vízfolyásokra éppen, amelyekre modern életünknek mint vízforrásokra egyre na-
gyobb szüksége van.

A vízgazdálkodás azelőtt szinte kizárólag műszaki jellegű munka volt. Ahogy
fokozódott a vizek szennyeződése, úgy jutott egyre nagyobb súlyhoz a vízgazdálko-
dáson belül a vízminőségvizsgálat és vízminőségvédelem, azaz a vízgazdálkodás víz-
kémiai, szennyeződésbiológiai (szaprobiológiai), bakteriológiai, egészségügyi aszpek-
tusa. Manapság azokban a fejlett iparú, nagy településsűrüségű országokban, ahol
a vízszennyeződés veszélye a legnagyobb, a vízgazdálkodáson belül az egykori klasz-
szikus műszaki vonal" csak mintegy a felét teszi ki a vízgazdálkodási apparátusnak,
a másik felét pedig a vízminőség különböző vetületeivel foglalkozó részlegek adják.

A kissé részletesebb problémafelvetés után lássuk, hogy az előzőekben érintett
kérdések hogyan jelentkeznek a Tisza viszonylatában?

Hazánk 93 011 km'2-nyi területének több mint fele, 46 708 km2 (más adatok szerint
46 736 km2) a Tisza vízgyűjtőjéhez tartozik. Már ez a szám is kellően hangsúlyozza
a folyó jelentőségét ebben a földrajzi térségben. Még fontosabb azonban ennél az
adatnál az a tény, hogy nagyobb folyóink közül egyedül a Tisza az, amelyből igen
nagy területek, gyakorlatilag az Alföld 2/3 részének az öntözése megoldható meg-
felelő tározók létesítésével. Így az a napsugárözön, amely nyarankint kiszikkasztotta
az Alföld kevés csapadékú területeit, az öntözővízzel megszelídítve hihetetlenül gazdag
belterjes mezőgazdasági kultúrának válhatik az alapjává. De az az ipar is, amely
főleg az alföldi szénhidrogénmezőkre, mint energia- és nyersanyagbázisra támaszkodva
a következő években és évtizedekben hatalmas arányokban ki fog bontakozni, nem
csekély vízigényét a Tiszára telepítve tudja majd kielégíteni. A távlati népgazdasági
terveink mind a nagyméretű tiszai tározók építésével, mind a Tiszára telepítendő
ipari létesítményekkel úgy számolnak, mint népgazdaságunk fejlesztésének igen fontos
elemeivel.

Hogy csak a legközelebbi, részben már a megvalósulás útján levő fejlesztésekről
beszéljünk: a Tisza H.-vízlépcső a maga 350 millió m3-nyi víztározásával vízigazdál-
kodásunk minden eddiginél nagyobb szabású alkotása lesz. Gigászi ipari létesítmény
lesz a Tisza partján létesítendő olajfinomító és olajfeldolgozó, de az ipari óriássá
válás útján vannak Leninváros és Szolnok üzemei is. Ha elmondjuk, hogy a Tisza II.-
vízlépcső tározóteréből soktízezer hektárnyi mezőgazdasági területet kívánnak majd
jóminőségű öntözővízzel öntözni és a tározótavat üdülőtónak is kívánják majd hasz-
nálni, és ha arra gondolunk, hogy ugyanakkor a tározót jelentős mennyiségű ipari és
városi szennyvíz fogja terhelni, a bevezetőben általánosságban bemutatott ellentmon-
dásos helyzet máris konkrét formában kibontakozik előttünk.

Az ellentmondás feloldásához egyetlen út vezethet: vízminőségi (vízkémiai,
szaprobiológiai és bakteriológiai) vizsgálatokkal már a Tisza Il.-vízlépcső építése
alatt fel kell tárni azokat a veszélyeket, amelyek a számításba jövő mederszakaszt
érintik. A számításba vehető szennyezések együttes, összegeződő vízminőségrontásá-
nak prognosztikus feltárása után az alkalmazandó védelem stratégiáját és taktikáját
is előre ki lehet dolgozni. Természetesen ennek a munkának a vízlépcső elkészülte
után is folytatódnia kell, annál is inkább, mert a tározótér feltöltésének a különböző
fázisai ilyen vonatkozásban menetközben más és más problémákat fognak felvetni.
(Előre tudjuk pl. az analógiák alapján, hogy a teljes feltöltést követő első 2 esztendő
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2. ábra

A tápanyagfeldulást (az ún. eutrofizálódást) jel ző mikroszkopikus növények a Tiszában,
a) Zöldmoszatok: 1. Scenedesmus opoliensis, 2. Scenedesmus acuminatus, 3. Scenedesmus ecor-
nis, 4. Scenedesmus granulatus, 5. Didymocyst is tuberculata, 6. Ankistrodesmus angustus, 7.
Hofmánia lauterbornii, 8. Dictyosphaerium pulc hélium — b) Kovamoszatok: 9. Melosira granu-
lata, 10. Melosira granulata var. angustissima, 11. Stephanodiscus dubius, 12. Cyclotella meneg-
hiniana, 13. Cyclotella ocellata, 14. Nitzschia pa lea, 15. Nitzschia acicularis — c) Vízigomba-

szervezet: 16. Planctomyces bekefii (Dr. Uherkovich Gábor rajza).



tárorott vízének a problémái merőben különböznek az utána következő időszak
mintegy új egyensúlyi állapotába kerülő vizének problémáitól.)

Ma már minden szakember, aki vízminőségvédelmi kérdésekkel foglalkozik,
tudja, hogy a régi, ^klasszikus" vízkémiai és és szaprobiológiai módszerek - éppen
a differenciáltabb szennyezések miatt - nem kielégítőek. Ennek a konzekvenciáit
a Tisza vonatkozásában is le kell vonni. Így a vízkémiai elemzéseknek ki kell ter-
jednie bizonyos esetekben a sokszor csak nyomokban meglévő szag- és ízkárosító
anyagoknak, továbbá a detergenseknek, általában a „mikroszennyezéseknek" a felde-
rítésére is. Hiszen ezeknek az anyagoknak a jelenléte nem közömbös pl. az új táro-
zónak, mint üdülővíznek a szempontjából vagy a szolnoki ivóvízellátás szempont-
jából, amelynek már a jelenben is megvannak a minőségi gondjai. Itt most a „mikro-
szennyezéseknek" a vízfelhasználás egyéb területeit érintő vonatkozásait nem kívánom
részletezni, de ilyenek akár az ivóvíz-J, akár az ipari víz-, akár az öntözővíz-felhasz-
nálás területén bőven vannak.

E problémák szaprobiológiai és általában hidrobiológiái oldalait is az eddigiek-
nél árnyaltabban kellene vizsgálni. Továbbra is fenntartandók a szaprobiológiai vizs-
gálatok, amelyek ún. szaprobionta, azaz a szennyeződés mértékét jelző szervezetek
jelenlétének megfigyelésére alapoznak. De ezek mellett egyes speciális tiszai szeny-
nyezésekre külön biológiai teszteket is ki kellene dolgozni, amely tesztekben az érzé-
kenyen reagáló „tesztoriganizmusokkal" (algák, alsóbbrendű rákok stb.) tenyészedé-
nyekben tehet a speciális szennyezés mértékét, biológiai hatásfokát tisztázni.

De tisztázni kell a túlzott tápanyagellátottság, az eutrofizálódás mértékét is,
amikor ez; szükséges s erre ugyancsak vannak biológiai módszerek. Az egyik ilyen
módszer, hogy az eutrofizálódáskor feldúsult alganépességben meglelhető ^eutrofizá-
ciós indikátororganizmusok" jelenlétének mértékéből következtethetünk az eutrofizáció
mértékére, irányára. Saját ilyen vonatkozású vizsgálataim nyomán, amelyeknél külön-
böző középeurópai folyók gazdag népességű planktonalga-együtteseit hasonlítottam
össze egymással, is megmutatkozott az a lehetőség, hogy ezt az ún. eutrofizált folyó-
állapotot, amely a nyár végén szokott bekövetkezni a Tiszában, kellő időben észlel-
hessük és ebből az észleletből bizonyos gyakorlati vízgazdálkodási következtetéseket
is levonhassunk.

Mindezen kérdések egy-egy vetületének előzetes tanulmányozását az érdekelt
vízügyi laboratóriumok, a szolnoki Damjanich Múzeum Tiszakutató Laboratóriuma,
sőt egyes üzemek is - így pl. mintaszerű következetességgel a Tiszai Erőmű V.
laboratóriuma - fontos feladatuknak tekintik. A dolog természetéből következik,
hogy legjobb szándékuk mellett sem tudnak olyan részletességgel foglalkozni az em-
lített tiszai vízminőségi problémákkal s azon belül a Tisza Il.-vízlépcső sajátos
problémáival, mint ahogyan azt egy külön erre a célra létesített laboratórium, kutató-
hely tehetné. Hasonló nagyságrendű tározóknál világszerte kellő időben, már a tározó
építése idején létesül ilyen laboratórium', mert hiszen nem elegendő, ha az a hatalmas
víztömeg, ami egy ilyen tározóban van, csak műszakilag van megfelelő kontroll
alatt, hanem annak vízminőségileg is teljes kontroll alatt kell lennie, sőt már előze-
tesen is tudnunk kell, hogy vízminőségileg mire számíthatunk a tározott víz esetében.

Nálunk a vízgazdálkodásban a vízminőséget érintő kérdéseknek - talán azért,
mert az ezzel kapcsolatos problémák még nem olyan nyomasztóak? - nincsen még
meg a kellő súlya. Az a helyes, ha elébe megyünk a dolgoknak és a vízminőségvéde-
lem jobb preventív kiépítésével - többek között tiszai vonatkozásban is - vízgazdál-
kodásunkban eleve megakadályozzuk a vízminőségromlást, amely közvetlenül vagy
áttételekkel a népgazdaság nagyon sok ágát és az emberi élet nagyon sok területét
hátrányosan érinti. Dr. Uherkovlch Gábor
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