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Előszó
Tisztelettel ajánlom az érdeklődő Olvasók figyelmébe az Érmellékről szóló kutatási eredmények 2. kötetét. A tanulmányok az érmelléki tájat nem csak mint az ott élőket körülölelő
természeti környezetet mutatják be, hanem körbejárják, megvizsgálják azokat az életfeltételeket is, amelyeket ez a vidék lakóinak nyújt.
Szilágyi Ferenc az Érmellék kistáját kialakító tájképző tényezőket gyűjtötte egybe, amelyek
a történelem során egymáshoz kapcsolódva kialakították a táji sajátosságoknak azt a meghatározó szövedékét, amelyek az Érmelléket a szomszédos tájaktól markánsan megkülönböztetik.
Kiss Imre komplex geo-rendszerek együtteseként értelmezi és jellemzi a kistérséget, amely
természetföldrajzi alapokra épülő ember lakta tájként az emberi tevékenység révén örökös
kölcsönhatások együtteseként állandóan alakul és változik. Fórián Tünde a természeti táj
geológiai kialakulásának, morfológiai és vízrajzi jellemzőinek időbeli változásait kíséri figyelemmel, plasztikus térképek magyarázó erejével is megtámogatva fejtegetéseit. Kalmár József
tanulmánya az Érmelléknek nevet adó Ér vízgyűjtő területének mellék-patakaiból vett víz- és
iszap-minták hidrokémiai elemzési eredményeit tartalmazza. E munka a Debreceni Egyetem
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén működő ANALAB Kft. laboratóriumában készült,
amelynek környezetanalitikai vizsgálati lehetőségeiről Braun Mihály, Fábián István és Lengyel
Adrienn közölnek ismertetést. Wilhelm Sándor az Érmellék gerinces faunáját tekinti át, amely
a vízszabályozásokat követően erőteljesen megcsappant, fontos táplálkozási forrástól fosztva
meg a környék lakóit. Szabó László Érmihályfalva és a szomszédos települések gazdáinak
véleményére támaszkodva elemzi az energianövények termesztésének esélyeit a homokos
talajokon.
A DE Hatvani István Szakkollégiuma által támogatott és folytatott kutatásnak nem csupán
és talán nem is főként e szerény kötet az eredménye és hozadéka. A terepbejárások során kialakult emberi kapcsolatok, a helyi tudás és tapasztalat megismerése és átvétele a kötődések
oly széles skáláját alakította ki, amely, reményeink szerint a jövőre nézve is gyümölcsöző lesz.

Ekéné Zamárdi Ilona
szerkesztő
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Szilágyi Ferenc

Érmellék
tájegység és/vagy kistérség?

Tájegység és identitás
Egy tájegység (ez esetben az Érmellék) fogalmának a meghatározása nem egyszerű feladat.
Elsősorban is azokat a tényezőket kell átgondolni, amelyek „identitáshordozóak”, tehát magukban hordozzák valamilyen formában az illető terület lényegét. Felmerülhet a kérdés, hogy
miért olyan fontos az identitás meghatározása, ha a közvélekedés által meglehetősen konkrétnak tekintett tájegységről beszélünk. Miért nem lehet ezt egyszerűen és egyértelműen lehatárolni, és az így kapott területi egységet „tudományosan kivesézni”. A lehetséges válaszok sokfélék lehetnek, akár egyediek is az egyes konkrét esetekben. Egyrészt általánosságban elmondható, hogy a történelmi fejlődés eredményeként létrejövő kistérségek (tájegységek, vidékek) soha nem határolhatók le egyértelműen. A szomszédos egységek érintkezésénél a határvonal elmosódott, sőt átfedések is előfordulhatnak, illetőleg a nagyobb tájegységek kisebbekre
bomolhatnak. Másrészről valószínűsíthető, hogy minél régebben él egy közösség egy területen
és minél jobban szervezett, annál fejlettebb „tájegységhálózattal” rendelkezik. A tájegységek
ez esetben számosabbak, kisebbek (de valószínűleg népesebbek) és egymással hierarchikus
viszonyban állhatnak. Egy esetleges idegen hódítás (invázió) ezeket a rendszereket feldúl(hat)ja és átrajzolja. Amennyiben a hódítás csak „közigazgatási jellegű”, vagyis a korábbi
népesség domináns marad, a korábbi tájegységrendszer túlélhet, de amennyiben az invázió
újratelepítést is magával hoz, ez felülírja a korábbi tájegységhálózatot is. A telepes lakosság
megkezdi a saját hálózatának a kiépítését, amely persze szintén spontán és lassú folyamat (de a
területi-közigazgatás hatása alatt áll). Az új hálózat eleinte fejletlen, kevésszámú, nagyméretű
és gyenge identitású egységből áll, amelyek nem csoportosíthatók és nem alkotnak hierarchikus rendszert. Ideiglenesen számolni lehet az új és a régi rendszerek együttes továbbélésével,
vagy akár a réginek az újba történő részleges beolvadásával. Teljesen önálló tényezőként az
időbeli spontán fejlődést is megemlíthetjük, amely átalakíthatja, elsorvasztja, vagy megszüli
ezeket az egységeket. A fejlődés eredményeként ugyanazon terület egy sor tájegységbe is beilleszthetővé válik egyrészt a hierarchia, másrészt a történelmi fejlődés, vagy akár különböző
népek együttélése miatt.
A kistérségek léte az identitás túlélésének a függvénye. Addig létezik egy tájegység, amíg
élnek ott magukat a területtel azonosító emberek. Az identitás elenyészése a tájegység eltűné-
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séhez vezet, ez esetben neve kikopik a köztudatból (ilyenek a Partiumban például a Báródság
és Kővárvidék) és történelmi tájegységgé válik.

1. ábra: Az Érmellék tájegysége

Az Érmellék esetében az identitás keresése, és konzerválása létkérdés, hiszen ostromlott
tájegységről van szó. A magyar tájszerkezet részeként alakult ki, de Trianon óta Románia része. A helyi románság (akár a régen itt élőkről, akár a telepesekről beszélünk) nem alakította ki
helyi öntudatát, ők egy sokkal kiterjedtebb területben (Bihar, jobb esetben Észak-Bihar; Berettyó-vidék, illetőleg Szatmár) gondolkodnak. Úgy tűnik, hogy az Érmellék esetében egyedül
a magyar az identitáshordozó közösség, esetleges elsorvadása a kistérség fogalmának az eltűnését okozná (mint ahogyan ez pl. a Bihari–Erdőhát esetében történik). Eszerint az Érmellék
elsősorban nem területet, nem folyót, vagy mocsarat, és még csak nem is embereket jelent,
hanem a környezethez ragaszkodó emberi megnyilvánulásokat. Szerencsére tájegységünk létét
még nem fenyegeti közvetlenül veszély (itt a bihari részre gondolok), köszönhetően a magyarok (és főleg a magyar nyelv) dominanciájának ezen a területen (a Partium legmagyarabb tájegységéről lévén szó), továbbá az érmelléki kezdeményezéseknek (helytörténészek, hagyományápolók, gyűjtők és az értékek megőrzésére fókuszáló befektetők). Mindezek ellenére a
fenyegetésekkel is tisztában kell lennünk, elég ha arra gondolunk, hogy a tájegységünk
Szatmár-megyei felében (mely valóban vegyes lakosságúvá vált) az Érmellékiség fogalma már
megkopott, és ezt az öntudatot a románok Tasnád- és Károly-környéki identitása veszélyezteti (mely ma már a magyarokra is átsugárzik).
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Az Érmellék esetében identitáshordozó tényezőként megemlíthetők:
– a földrajzi táj, domborzati egység
– vízrajzi egység, vízgyűjtő
– a néprajzi tájegység
– a történelmi-közigazgatási entitás
– a borvidék
– az intenzív áruforgalmi övezet (vásárvonal)
– határövezet

Az Érmellék mint földrajzi táj
Az Érmellék Románia és Magyarország határán, Hajdú-Bihar, Bihar és Szatmár megyék
érintkezésénél terül el. Tulajdonképpen egy 20-25 km széles és 60 km hosszú sáv, amely délnyugat-északkelet irányban húzódik. Tulajdonképpen az Érmellék fogalma néprajzi jellegű,
domborzati szempontból több egység alkotja: Ér-síkság (és folyosóvölgy), Dél-kelet Nyírség,
Érhát (Érszőllősi-dombvidék), de szorosan érintkezik a Berettyó-síkkal és a Kraszna-síksággal
is. Tulajdonképpen vitatható, hogy a Körösök, vagy a Szamos síkságának a részét képezi-e.

2. ábra: Az Érmellék területének a geológiai felépítése

Geológiai szempontból a felszín közelében fiatal (negyedkori és holocén) üledékeket találunk (homok, kavics). A pleisztocénben jelentős süllyedő mozgások jellemezték ezt a területet, de ennek a mértéke elmaradt az Ecsedi-láp környékének a süllyedésétől (ahol ez a holocénben is folytatódott). Ez a süllyedés vezetett a Szamos és a Kraszna folyásainak a kaptációjához, közismert, hogy ezek a vízfolyások előzőleg az Ér jelenlegi völgyét használták (Enciclopedia Geografică a României – 1982). A terület talapzatát paleozoikumi kristályos kőzetek al-
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kotják, melyek 3000 m-es mélységben találhatók (Tenu, 1981). Ezen helyezkednek el a nagyon változatos üledékek melyek koruk alapján a krétától egészen a holocénig változnak.
Maga az Ér völgye egy tektonikus árokban húzódik, amely a holocén elejéig az egész FelsőTiszavidék vízrendszerét megvezette. A kaptáció már a pliocénben beindult, a területe fokozatosan elveszítette a jelentős folyóvizeit és a völgyben tavak sorozata alakult ki. Ezek részleges feltöltődése alakította ki az Érmelléki mocsárvilágot. Az Érmellék közelében két mélységi
törésvonal húzódik, az egyik Érmihályfalvától közvetlenül északra, a másik pedig a Berettyó
folyását követi (Magyarország Nemzeti Atlasza, 1989). Ezek miatt tekinthető tájegységünk
földrengésveszélyes területnek, a rengések ritkák, de meglehetősen erősek lehetnek (akár 6-os
erősségűek a Richter-skálán).

3. ábra: Az Érmellék domborzata

Az Ér folyosóvölgye
Az Ér folyosóvölgy egy meglehetősen keskeny területi egység. A Dél-kelet Nyírség és az
Érhát közé ékelődik be. A domboktól Érszakácsi–Tasnád–Szántó–Szilágypér–Szalacs–Ottomány–Asszonyvására–Székelyhíd–Nagykágya–Bihardiószeg települések által kirajzolt vonal
választja el. A Délkelet-Nyírség (Érmelléki homokhát, vagy Érmihályfalva–Nagykároly) síkság) irányában a határvonal nem ilyen evidens, de nagyjából a 120 m-es szintvonal tekinthető
annak, amely mentén az Ér terasza is található.
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A terület lehatárolása keleten a legproblematikusabb. A Kraszna és a Berettyó közötti mocsarak lecsapolása előtt meglehetősen nehéz volt megmondani, hogy a terület vizei melyik
vízgyűjtő részét képezik. Napjainkban is komoly fejtörést okoz a román kutatók számára,
hogy az Ér folyosóvölgyét melyik nagy egység (Körös-síkság, Szamos síkság) részének tekintsék. A lecsapolás után a folyosóvölgy vízrajzi szempontból egyértelműen a Berettyóhoz, vagyis a Körös-síksághoz lett csatolva, de észak-keleten szélesebben kapcsolódik a Kraszna-síksághoz (mely a Szamos síkság része), ráadásul semmilyen konkrét tájelem nem járul hozzá az
ettől történő elválasztáshoz, semmilyen választóvonal nem ismerhető fel közöttük. A Kraszna
és az Ér síkság közötti választóvonalnak a két folyó között lévő vízválasztót tekinthetjük, de
egyes kutatók pl. Grigore Pop, a Tasnád–Nagykároly vonalát tekinti választóvonalnak. Ez a
vonal azonban egységes területet (valamint vízgyűjtőt és néprajzi tájegységet) szel át.
Maga a folyosóvölgy egy folyami feltöltésű lecsapolt ártéri síkság, amelyet a lecsapolás előtt
behálóztak az „erek”. Az élő vizek áradásokkor gyakran megváltoztatták a medrüket. Szinte
az egész terület vizenyős, mocsaras volt. Árvizekkor szinte az egészet víz önthette el, majd
annak a lehúzódásával egy időben nagy mennyiségű hordalék rakódott le (Gr. Pop, 2005).
Maga a folyosóvölgy délnyugat- északkeleti irányban 65 km hosszú és mindössze 6-7 km széles. Területe 1437 km2, amiből 65000 ha-t a tulajdonképpeni nagyvízmeder tesz ki. (Benedek
Z., 1996). Hosszanti irányban a völgy lejtése nagyon alacsony, mindössze 0,2‰. Érkávás és
Magyarország határa között a magasság 120-ról 100 m-ig csökken, míg a kiszélesedő szatmári
részeken a magasság 115 és 135 m között változik. Érhatvan és Bihardiószeg között a 65 kmes távon 18 m a csökkenés. A lecsapolás előtt nem lehetett egyértelműen megállapítani a vízfolyás helyét, az egész egy mocsár volt, ahol a nádasok szabad vízfelületekkel váltakoztak,
bizonyos mértékű folyást csak csapadékos időszakok után lehetett felismerni. (Gr. Pop, 2005).
A negatív felszínformákat a meánderek, a holtágak és azok a kis (0,5-2,5 m mélységű) mocsármedencék képviselték melyek a lecsapolás után jórészt eltűntek. Az árterület átlagos szintje
fölé 2-2,5 m-rel emelkedtek a folyami hordalék-dűnék és „szigetek”. A mocsár természetesen
nem volt kedvező a települések számára, azok az árterület két oldalán alakultak ki, ugyancsak
itt jöttek létre a közutak és a vasutakat is ide helyezték.
Az árterületnek az Érháttal érintkező részén Érszakácsi és Asszonyvására között egy keskeny domblábi hullámos felszínű magas-síkság alakult ki. Tengerszint feletti magassága 140170 m körüli. A román tájbeosztás ezt Szilágypéri, (Gr. Pop, 2005) vagy Szalacsi-síkságnak
nevezi.

Érhát (Érmelléki dombvidék, Érszőllősi dombság)
Az Ér, a Berettyó és a Kraszna folyók között található a Szilágysági dombvidék nyugati része, amit több néven is ismerhetünk. A vonulatok magassága, geológiai szerkezet és a völgyhálózat alapján három részre oszthatjuk fel: a Kraszna, a Berettyó és Érszőllős dombvidékére,
ez utóbbi rész tulajdonképpen az Érhát (az Érszőllősi dombvidék elnevezés a legújabb román
szakirodalomban szerepel – Gr. Pop, 2005). Észak-keleten a másik két egységtől ezt a
Hosszaszó-völgye és a Tasnád–Tasnádbalázsháza–Tasnádcsány–Úsztató települések vonala
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választja el. Az Érhát magasságsága elmarad a másik két egységétől (Berettyó-dombvidék –
327 m; Kraszna-dombság – 382 m), mindössze 235 m Szolnokházától északra. A magasság
csökken dél-nyugat felé, a Margitta–Bogyoszló vonaltól nyugatra már 200 m alatt marad, emiatt egyes kutatók ezt a részt Margittai-, vagy Bogyoszlói-magassíkként említik (Posea, 1997). A
dombvonulat meglehetősen lapos, de határozottan emelkedik az Ér-völgye fölé (60-80 m-rel).
Érköbölkút és Hegyközszentmiklós között a magassága újra eléri a 219 m-t, míg délen a Berettyó-völgy előterében a 199 m magas Szentjobbi Nagyhegy és a 167 m magas szentimrei
szőlődombbal végződik.

A Nyírség (Nagykároly–Érmihályfalvi síkság)
A Nyírség romániai része egy magas síkság, mely az Ér-völgye és a magyar-román államhatár közzé ékelődik. A Kraszna-völgye és Bihardiószeg között 60 km-es hosszúságban húzódik, szélessége 4 és 15 km között váltakozik. Területe mindössze 650 km2, de ugye köztudottan egy sokkal kiterjedtebb (8000 km2) területnek, a magyarországi Nyírségnek a részét képezi,
annak a dél-keleti peremén. Erdély és a Partium legkiterjedtebb homoksíkságát képezi. Maga a
homok pleisztocén kori eolikus lerakódás, az észak-északkeleti irányú szelek 0,5-1,5 km hoszszú 18-20 m relatív magasságú dűnéket hoztak létre. Az egész tájegység legmagasabb pontja a
magyarországi részen lévő 183 m magas Hoportyó, amely egyben a Tisza alföldjének is a legmagasabb pontja. A dűnék között velük párhuzamos mélyedések alakultak ki. Ezekben elnyúlt kis mocsarak, ún. nyirvízláposok jöttek létre, amelyek a hagyományos növényzet és állatvilág utolsó maradványait őrzik (Buka László – Gyarmathy István – Papp László).
A romániai részt két eltérő jellegű területsávra oszthatjuk fel: az egyik közvetlenül a határ
mentén húzódó keskeny terület, melyet a román szakirodalom Érkenéz–Csanálos síkság néven említ, és a másik ettől délre húzódó sáv, melyet Érselénd–Nagykároly síkság néven említenek). A két alkotó rész hosszában a Csanálos–Mezőfény–Szaniszló–Piskolt–Érkörtvélyes–
Érmihályfalva–Érselénd vonal mentén válik el egymástól (Gr. Pop, 2005).
Az Érmihályfalvi-homokhát (Érkenéz–Csanálosi homoksíkság) felső-pleisztocén és holocén kori homokból épül fel, melyen homoktalajok alakultak ki. Az államhatár miatt meglehetősen keskeny síkság területe mindössze 270 km2, de ez 40 km hosszan húzódik (átlagosan 7
km-es szélességben). A homokdűnék abszolút magassága 140-160 m, a dűnék közötti mélyedések magassága pedig 120-130 m közötti. A homokot akácerdőkkel kötötték meg, a mocsaras területek pedig leginkább a Füzek patak völgyére jellemzőek. Egyes helyeken földgáz és
kőolaj kutak is vannak (pl. Érkörtvélyes, Piskolt, Érmihályfalva).
Az Érmelléki-magassík (Érselénd–Nagykároly síkság) viszonylag élesen elválik az Ér-völgyétől. Egy 5-10 m relatív magasságú emelkedő (terasz) választja el tőle Érselénd–Értarcsa–
Gálospetri–Érendréd–Iriny–Pórtelek–Vezend–Mezőterem települések mentén. Területe 400
km2. (Gr. Pop, 2005). A terület magassága 120-130 m, de a két végponton magasabb (délnyugat: 150 m, észak-kelet: 163). Ez a löszös területsáv meglehetősen sima, északnyugatról–
délkelet felé enyhén lejt. Termékeny talajai vannak (csernozjom, humuszkarbonát, agyagbemosódásos talajok – Gr. Pop, 2005) és szántókat találunk rajta.
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Vízhálózat
Vízrajzi szempontból az Érmellék szinte teljesen az Ér vízgyűjtő területével azonosítható,
mely a Körösök vízgyűjtőjének a része. Mindössze a Nagykároly–Érmihályfalvi síkság északkeleti része tarozik a Kraszna, valamint az Érhát déli oldala a Berettyó közvetlen vízgyűjtőjéhez (maga az Ér is a Berettyó mellékfolyója). Az Ér vízgyűjtőterülete 1437 km2, ebből 44%
Bihar, 56% pedig Szatmár megye területén található (Enciclopedia Geografică a României,
1982).
A folyóvízhálózat időbeni fejlődésében jelentős szerepet játszottak a térségben végbement
tektonikus mozgások (Josan, 1991), a folyóvízhálózat ellenben a felszínfejlődésre gyakorolt
egyértelmű hatást. Mindenképpen megjegyzendő azonban, hogy a jelenlegi vízhálózat elsősorban a humán tevékenységek nyomán alakult ki, a lecsapolások és a csatornázásokat követően.
Az Ér az Érmellék „fő folyója”. A Szekeresi-erdőben ered (Alsószopor község, Szatmár
megye), a Kraszna dombvidékén (ezt a részét Tasnádi–dombvidéknek is hívják). Néhány kilométerrel a forrás után, Újnémet falunál már el is éri a síkságot. Itt észak-északnyugat felé
halad, majd Érkávásnál délnyugati irányba fordul. Bihardiószeg alatt éri el az államhatárt, majd
nem sokkal ezután már magyar területen (Pocsajnál) beömlik a Berettyóba. A valamikori több
folyóággal, sok holtággal, vízfoltokkal és nagykiterjedésű mocsárfoltokkal tarkított folyóvizet
napjainkban 90 km hosszan gátak közzé szorított csatornába kényszerítették. A Szekeresi erdőből induló folyó a következő településeket érinti: Újnémet, Krasznamihályfalva, Érszentkirály, Érmindszent, Érkávás, majd a folyosóvölgybe beérve a települések ennek a két oldalán
sorakoznak fel: Vezend, Pórtelek, Iriny, Érdengeleg, Érendréd, Érvasad, Gálospetri, Értarcsa,
Érkeserű, Csokaly, Bihardiószeg (jobboldalon), valamint Érhatvan, Érszodoró, Újpér, Szilágypér, Szalacs, Ottomány, Adony, Asszonyvására, Kiskereki, Székelyhíd, Nagykágya és Jankafalva (a baloldalon). Az Ér fontosabb mellékfolyói: Kekec (Szakácsi), Csaholy (Szántó), Tasnádi
patak a baloldalon és a Vetésgát, Szalacs-ér, Bogad-ér és a Füzek a Mókával a jobboldalon.
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4. ábra: Az Érmellék vízhálózata

Már a XIX. században felmerült az Érmellék területén a teljes vízrendezés terve. Ez a mocsarak lecsapolását és a területek mezőgazdasági művelésbe való vonását, továbbá egy komplex öntözőrendszer megvalósítását irányozta elő. Az eredeti tervnek csak kis része valósult
meg. Megépítették a fő gyűjtőcsatornát, 91 km hosszúságban, valamint vésztárolókat Illéd,
Érendréd, Vasad és Érsemjén közelében.

5. ábra: Az Ér forrása közelében (Szekeresi-erdő)
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A lecsapolásnak a pozitívak mellett (árvízvédelem, kiterjedt mezőgazdasági területek művelésbe vonása) számos negatív hatása is jelentkezett. Ezek között bizonyos helyeken a talajvízszint drasztikus csökkenése, a területek kiszáradása, valamint a halászat mint foglalkozás
megszűnése említhető meg. A legdrámaiabb azonban természetesen az Érmelléki mocsárvilág
és vele együtt a hagyományos növény és állatvilág eltűnése volt. Napjainkban a vízelvezető
csatornák feltöltődése, eliszaposodása (eltömődése) és helyenként az újra-mocsarasodás jelensége figyelhető meg. Végeredményben a természet megpróbálja újra meghódítani ezt a területet (Horváth, 2006).
Az Érmellék tavai az Ér és a főbb mellékfolyók árterületén találhatók. Nagyobbak a következő települések határövezetében vannak: Szekerestanya, Mezőterem (1990 után részben lecsapolva), Szentjánospuszta, Érendréd, Gálospetri, Székelyhíd, Érselénd, Bihardiószeg és Vasad. Ezek a teremi és a székelyhídi kivételével jórészt mesterségesek (Benedek, 2000). Az
Érmiháyfalvi-halastó, melyet 1960-ban hoztak létre a kiterjed gyümölcsösök öntözésének céljából a forradalom után le lett csapolva, az érsemjéni esetében pedig előrehaladott állapotú
eutrofizálódás figyelhető meg.
Felszín alatti vizek. A legjelentősebb víztartó réteget a „kék homok” néven emlegetik. A
tulajdonképpeni ártérben a talajvíz nagyon közel van a felszínhez (1-3 m), a teraszszintnél viszont ez a mélység 5-10 m körüli. A lecsapolások következtében sok helyen a talajvízszint nagyon lesüllyedt, ezzel szemben más helyeken éppen ellentétes problémák merülnek fel, és bőséges csapadékok után éppen a magas talajvízszint és a belvíz okoz problémákat (pl.,2006 tavaszán).
A terület egyik kedvező adottsága a mélyben lévő termálvíz. 1000 m-es mélységben Érmihályfalva alatt a 70°fokos geoizoterma halad át. Termálkutak működnek Nagykárolyban, Tasnádon, Érmihályfalván, Hegyközszentmiklóson, Krasznamihályfalván stb.

Az Érmellék mint néprajzi és kulturális tájegység

6. ábra: A szalacsi híd

7. ábra: Ady szülőháza
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Az Érmellék elsősorban néprajzi tájegységként értelmezhető. Kialakulásához a középkorban az egységes etnikai szerkezet, a természeti környezetből fakadó életforma vezetett. Annak
ellenére egységes övezetről beszélhetünk, hogy északi fele Szatmárhoz, a déli pedig Biharhoz
tartozott. Mint néprajzi tájegység délen a Berettyó-vidékkel, keleten a Szilágysággal és Szatmárral, északon Károly-környékével és a Nyírséggel, nyugaton pedig a Hajdúsággal érintkezik.
Maga a tájegység területe egy 100 km hosszúságú és 20-30 km széles ívelt területsáv. A tájegység határait egy sor kisváros jelöli ki: Nagykároly–Tasnád–Margitta–Székelyhíd–Létavértes–
Érmihályfalva. Ez utóbbit földrajzi helyzeténél fogva (valamint mivel vonzáskörzete az Érmellék közepére terjed ki) az Érmellék „fővárosaként” emlegetik. A néprajzi tájegység pontos
lehatárolását nehezítik a Károly környéki sváb falvak, valamint a román etnikumú falvak, melyek eredetileg részét képezték ugyan az érmelléki néprajzi tájegységnek, de népességük a 18
századi telepítéseket követően jórészt kicserélődött. A telepesek bizonyos tekintetben alkalmazkodtak ugyan az érmellékhez és a helyi magyar lakossághoz, de így is jelentős különbségek
maradtak. Károly környékét a sváb lakosság miatt ezért önálló övezetnek is tekinthetjük. Más
a helyzet a nagyobb szórással bíró román falvak esetében. Ezeket vagy egy egységes néprajzi
Érmellék részének tekintjük az esetleges különbségek ellenére is, vagy ezen a területen két
párhuzamosan létező néprajzi tájról kell beszélnünk. A román lakosság az Érmellék szatmári
részén számosabb, így az Érmellékiek is inkább a Szatmári-sík román lakosságával azonosíthatók néprajzi szempontból.
Fontos megemlíteni, hogy a magyar lakosság körében nagyon erős az Érmellék tudat, sőt a
partiumiságnak mint régiótudatnak is a legerősebb hátországa itt található.

8. ábra: A partiumi és az érmelléki identitás elterjedése (Szerk.: Süli-Zakar István)
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Az Érmellék jelentős kulturális erőforrásokkal is bír. Ilyen Érmindszent Ady, Sződemeter
Kölcsey Ferenc és Érsemjén Kazinczy Ferenc szülőfaluja, olyan települések amelyek a nemzeti zarándokhellyé válás potenciálját hordozzák. Számos középkori templom (legszebbek
Ákoson, Albison stb.), várkastély (Nagykárolyban), kastély, múzeum és tájház (Nagykároly,
Érmihályfalva, Gálospetri, Érkörtvélyes, Székelyhíd stb.), számos udvarház, emlékház, valamint az Érmellék szimbóluma a szalacsi négylyukú híd található a területén.

Az Érmellék mint borvidék
Az Érmelléknek más arcai illetve meghatározásai is ismertek. Jól ismert borvidékként is,
valaha ilyen tekintetben az egyik legfontosabb kistája volt a Kárpár-medencének. A valamikori hírnév mára már jócskán megkopott. A borászat mint hagyományos foglalkozás és „életforma” több elem együttes hatásaként tűnt el. Ezek a következők voltak:
– a filoxéra
– a trianoni határ megvonása – mely elvette a borvidék hagyományos piacait, de részben az ültetvények tulajdonosai és egyben hozzáértő borászai (akiknek jelentős hányada Debreceni volt) is elszakadtak a szőlőktől.
– a Bihardiószegi vincellériskola megszűntetése és Szilágysomlyóra való elköltöztetése
(a román hatalom szinte minden határközeli intézményt, vállalatot beljebb – román
vidékre költöztetett).
– a szőlők államosítása – az állami ültetvények kialakítása. Ennek két fő eredménye
volt: egyrészt megszűntette a bortermelésben az ott dolgozók személyes érdekeltségét, valamint megszűntette a hagyományos szőlőfajták dominanciáját, és így a borvidéket jellegtelenné tette
– a kilencvenes években történt visszaszolgáltatás. Ez furcsa módon még több kárt
okozott, mint az államosítás. Az államosítással a szőlőtermelés legalább valamilyen
formában tovább élt, de a nagyüzemi termelésre berendezkedett ültetvények felosztása a hozzá nem értő kistermelők között, továbbá az itt élők számára ismeretlen kényes szőlőfajták jelenléte néhány év alatt teljes ültetvények elpusztulását okozták.

9. ábra: Az értarcsai pincesor
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A valamikor itt létező borvidék „emlékművei” a számos településen megtalálható pincesor.
Gyönyörű hangulatos pincesorok láthatók például Szalacson, Székelyhídon, Kiskerekiben,
Értarcsán stb.

Az Érmellék mint intenzív áruforgalmi övezet
Az Érmellék intenzív áruforgalmi övezetként is ismert volt. Áthaladt rajta a kelet-magyarországi vásárvonal, sőt ezt éppen Érmihályfalvánál metszette a Debrecent Erdéllyel összekötő
kereskedelmi útvonal. Itt cserélődtek ki az alföld, a keleti dombvidék, a Szigethegység és Erdély termékei. A vásárközpontok közötti élénk észak-déli irányú forgalom szintén áthaladt az
Érmelléken. Megemlíthetők a két szomszédos kistérség (Érmellék, Nyírség) találkozásának a
közvetlen gazdasági vonatkozásai, kicserélhetővé váltak az általuk megtermelt javak, a halászat, a szőlészet, a gyümölcs és zöldségtermesztés, valamint az állattenyésztés által előállított
javak.

10. ábra: A kelet-magyarországi vásárvonal rendszer a XIX. században

Mindezek együttesen teremtették meg azokat a kedvező feltételeket, amelyeket felismerve
és kihasználva Érmihályfalva mezővárosi rangot kaphatott és évente négy országos vásár tartásának a jogát nyerte el. Mindehhez szükség volt arra is, hogy a reformkorban kialakuljon egy
kedvező (gazdaság-) politikai légkör, a reformisták kerekedjenek a konzervatív politikai erők
fölé, így érvényre juthatott az innováció szándéka. Eljött tehát az ideje az ország modernizálásának, amibe bele tartozott egy igazi funkcionális városhálózat kialakítása is, a nagyvárosoktól
egészen a kisvárosok szintjéig. Ebben a struktúrában a mezővárosok szerepe a lokális és kistérségi adminisztratív funkciók ellátásában és a helyi piaci igények folyamatos kielégítésében
merült ki, amelyhez évi bizonyos számú országos vásár megtartásának a joga járult. Ez utóbbi
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nemcsak a közvetlen kereskedelmi és gazdasági vonzatai miatt volt fontos, de lehetőséget
adott arra, hogy a mezővárosi funkciókat ellátó települések, ha csak az év bizonyos részeiben
is, a közvetlen vonzáskörükön messzi túl „sugározzanak”. Ezáltal sikerült nevüket ismertté
tenni, városi titulusuk beleivódott a korabeli társadalom tudatába, s ebből később profitálni
tudtak (a közigazgatási reformok után járásközpontokká tették őket, a vasutakat átvezették a
területükön stb.).
Ezek a lehetőségek a korabeli Magyarországon sok település előtt az 1830-as és 40-es
években nyíltak meg (a forradalomig). Az említett időszakban egy egész sor település nyeri el
a mezővárosi rangot, köztük Érmihályfalva is. Ez volt az a kezdő lépés, amely megindította
településünket a városiasodás útján. Az V. Ferdinándtól elnyert mezővárosi rang négy országos vásár megtartására jogosított fel. Településünk, ha csak az év egy szűk részében is, de
központi szerepkörhöz jutott, vásárok idején ide özönlött a tágabb környék (Érmellék, Nyírség, Hajdúság, Szilágyság, Szatmár) lakossága, messzi vidékek árusai, köztük számos nemzetiség képviselői (magyarok, zsidók, németek, románok, szlovákok, rutének) (Szilágyi Ferenc,
2007).
Az áruválaszték nagyon változatos, felöleli a mezőgazdasági termékek teljes skáláját, a halászatét, a kézműipari termékeket (pl. csizma, ruha, kalap, edény), a háziipari termékeket (pl.
seprű, fonott kosár, szőttesek, szalma kalap), vasipari termékek (drót, mezőgazdasági eszközök, szerszámok), építőanyagok (mész, deszka, gerenda), gyáripari termékek (pl. posztó), fogyasztási cikkek, és jelentős szerepet töltött be a vendéglátás (lacikonyhák, kocsmák, vendéglők, szállók) stb. (Kiss Imre). A fenti leírás kifejezetten Érmihályfalvára vonatkozik, de nagyvonalakban kiterjeszthető az Érmellék más vásáros helyeire is (pl. Székelyhídra).

Az Érmellék mint közigazgatási egység
Az Érmellék mint közigazgatási egység Bihar vármegyében az 1876-os közigazgatási reform előttig létezett. Szinte az egész bihari Érmelléket magába foglalta, székhelye pedig
Bihardiószeg volt.

11. ábra: Az Észak-Nyugati fejlesztési régió tervezett kistérség és körzetrendszere
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A közigazgatási reform után felosztották: északi részén alakult meg az Érmihályfalvi, déli
részén pedig a Székelyhídi járás. Kisebb Érmelléki területek tartoztak a Margittai és a Szalárdi
járásokhoz is. A korábbi járásra napjainkban a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Érmelléki egyházmegyéje emlékeztet a leginkább, ennek napjainkban is Bihardiószeg a székhelye. Szatmárban nem volt az Érmellék nevét viselő járás, itt az Érmellék peremtelepülései a
Nagykárolyi, és az Erdődi, Szilágy vármegyében pedig a Tasnádi járáshoz tartoztak. Bár kimondottan Érmellék nevű terület később sem jött létre, az Érmellék területén létezett a megye és a község közötti köztes szint (járások vagy rajonok formájában) egészen 1968-ig, majd
akkor a megyésítéskor ezek az egységek megszűntek. 2004 óta folyik vita ezeknek a megalkotásáról és statisztikai szintként (akárcsak Magyarországon) való rehabilitálásáról az egyes regionális fejlesztési ügynökségek keretében, miközben többféle területi konfiguráció is szóba
került. Az Észak-nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség még 2004-ben 34 területi egység
felállításáról döntött. Az egységek száma és területi kiterjedése, a községek besorolása közvitára voltak bocsátva. Az eredeti tervekben szereplő egységek nagyon eltérő méretűek voltak.
Kiemelkedtek persze a nagyvárosok (pl. Nagyvárad több, mint 200.000 lakossal), de a vidéki
körzetek méretei is jelentős mértékben különböztek, így például a visói 90.000 lakosával
szemben a magyarcsékei, tasnádi és az almásvögyi egység kevesebb, mint 20.000 lakossal rendelkeztek. A felülről kijelölt egységek rendszere a korabeli járásbeosztásra kísértetiesen emlékeztetett, és ez a legtöbb megyében jobb híján elfogadhatónak tűnt. Biharban még 2005-ben
létrejöttek önkormányzati szintű kezdeményezésekként a kistérségi társulások. Ezek célja elsősorban a vízellátási és csatornázási tervek megvalósítása volt, de a későbbiekben szabályos
kistérségekké alakultak volna. Ennek az egységei nagyobbak voltak a felülről megtervezetteknél, inkább a korábbi rajonbeosztásra emlékeztettek, de szinte megegyeznek a bihari táji-néprajzi egységekkel (pl. Érmellék, Belényesi-medence, Dél-Bihar stb.). A Bihar megyei tanácsban
dilemmát okoz, hogy a összregionális UTP (Unităţi Teritoriale de Planificare – Tervezési Területi Egységek) körzetrendszere, vagy a helyi viszonyokhoz jobban illeszkedő, alulról is támogatott, részben már működő, de a többi megyétől elütő kistérségek rendszere kerüljön-e
megvalósításra. Jelenleg úgy tűnik, hogy nem lesz Biharban Érmellék kistérség, hanem itt is a
körzetrendszer kerül megvalósításra (lesz Érmihályfalvi-, és Székelyhídi-körzet, kisebb érmelléki területek a Margittai és Szalárdi körzetekhez kerülnek). Szatmárban Nagykárolyi, Tasnádi
és Erdődi körzetek (akárcsak a magyar fennhatóság járásfelosztása esetében) osztanák fel az
Érmellék északkeleti felét.

Az Érmellék mint határövezet
A XX. század megtanított bennünket, hogy határövezetként is gondoljunk az Érmellékre.
Évtizedeken keresztül szinte lehetetlen volt a kapcsolattartás a tájegység Magyarországon marad részével, vagy éppen a korábbi vonzásközponttal Debrecennel. A román hatalom szinte
egyáltalán nem hajtott végre nagyobb befektetéseket a területen, így az romániai viszonylatban
is elmaradottá vált, de legalább némileg konzerválódott a korábbi etnikai és vallási összetétel
és túlélhetett néhány néprajzi sajátosság. A kilencvenes években történt változások, majd
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Románia uniós csatlakozásával újra átjárhatóvá vált a határ, a korábbi hátrány egyre inkább
fejlődési esélyt jelent e terület számára. Megindult a nemzetközi áruforgalom és a jelenleg még
jórészt tranzit jellegű turizmus. Ezek immár a fejlődés csíráit vetették el az Érmelléken is. Továbbra is dilemma marad azonban, hogy ez a fejlődés összeegyeztethető-e a néprajzi-táji sajátosságok megőrzésével, és hogy a jelenleg még létező Érmellék tudat hosszútávon képes
lesz-e túlélni. Erre biztosítékot egy megerősödő érmelléki magyar közösség, az önrendelkezés,
valamint az Érmelléknek területi-közigazgatási egységgé (kistérség, körzet) történő előléptetése lehet.
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Kiss Imre

A georendszerek területi mérlege az Érmellék
középső részén

Érmihályfalva körzetének fekvése és geomorfológiája

E

z a kistérség mind Románia, mind Bihar (Bihor) megye északnyugati részén terül el.
Egy kis (mező)várost és 13 falut foglal magába, amelyek közigazgatásilag 5 községbe
csoportosulnak (1. ábra). (1)

1. ábra: Települések Érmihályfalva övezetében
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2. ábra: Érmihályfalva körzetébe tartozó természetföldrajzi egységek

A kisrégió összterülete majdnem 400 km², ami az alföld szintjén a domborzati, vízrajzi,
biopedológiai viszonyok és az emberi beavatkozások szempontjából változatosnak értékelhető. Természetföldrajzi (főleg geomorfológiai) szempontból az Érmihályfalva körzetébe
tartozó természetföldrajzi egységek a következők: (2. ábra) (2)
– a Bogyoszlói domblábi magas alföldön terülnek el Érbogyoszló és Albis falvak teljes
egészükben, Szalacs és Ottomány falvak keleti határrészei. Ez a magas (al)föld meredeken,
glacisok közbeiktatása nélkül végződik az Ér-alföldje felé. A glacisokat a balra tolódott Ér
(előtte a Tisza–Szamos) völgye tüntette el. A Bogyoszlói-alföld a Nyugati-dombok lábánál
kialakult „Margittai-plató” részét képezi. (3) A térség mezőgazdasági szerepköre (a szántóföldek magas aránya) miatt a legismertebb román geomorfológusok (3) (Posea Gr., Mihăilescu
V., Bogdan A., Indries C.A.) a Nyugati-alföldhöz sorolják. A Bogyoszlói-domblábi alföld folyóközi térségei (interfluviumjai) hasonlítanak a Géta-(hegylábi, piemont) fennsík (Podişul
Getic) vagy a Dél- és Közép-Dobrudzsai-fennsík (Podişul Dobrogei) térségeihez. Viszont a
Bogyoszlói-alföld belsejében, a patakvölgyekben mégis megjelennek a kiterjedt glacisok. Ebben az esetben a felszín egyenetlenségei nem az Ér, hanem a Berettyó alapszintje függvényében simultak el. Albistól délre, Margitta felé, geomorfológiailag kimutatható egy lesüllyedt
térség, amely felé folyamatosan húzódott a Berettyó is. Egyidejűleg a glacisok szélét a Beretytyó völgye úgy levágta, hogy a glacisok kb. 25 m-rel az árterület fölött „felfüggesztve” maradtak. A Bogyoszlói-alföld glacisainak tszfm.-a 150 m-en kezdődik és északnyugatra, az Ér-völgye felé elérik a 160-170 m tszfm.-ot.
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– az Ér árterülete az előbbi földrajzi egységtől északnyugatra húzódik, amely annyira széles,
hogy kialakításában az Ér elődjei a Szamos és a Tisza játszottak fontos szerepet, mielőtt az
utóbbi két folyó nem változtatott irányt, északkeletre, a lesüllyedő Bereg–Szatmári-síkság felé.
Napjainkban az Ér-csatorna gyűjti össze a térség vizeit. Ennek két oldalán az egykori Ér
árterülete és legalacsonyabb terasza (2-6 m-en, azaz 107-111 tszfm.-on) mutatható ki a legtöbb helyen.
– a Nagykárolyi-alföld részeként számon tartott, löszös agyag által borított magas síkságon,
az Ér árterületétől nyugat-északnyugatra, következnek az Ér folyó jobboldali teraszai. Gr.
Posea (3) és A. Bogdan ebben a térségben 5 folyóteraszt írtak le: a legalacsonyabb teraszt a II.
követi 4-6 m-en, azaz 120-125 m tszfm.-on. Ezt a terasz szintet a Szamos és a Tisza, a Würm
III-at megelőző időszakokban alakították ki, amikor ezek a Körös felé folytak. A III. szint kb.
125-132 m-es tszfm.-on található. A IV. szint az árterülettől kb. 40 m-rel magasabban, 147152 m tszfm.-on található. A legmagasabb szint, az V. már a Nyírség homokterülete alatt, kb.
155-165 m tszfm.-on helyezkedik el. Kádár L. (1957-ben, akit Benedek Z. és Bogdan is idéz)
csak 3 folyóteraszt különített el az Ér jobb oldalán a 125-129, a 133-136 és a 149 m-es tszfm.okon. Kádár L. szerint a 160 m-es folyóterasz már a Nyírség részét képezi. Benedek Z. kutatásai szerint az Ér teraszai csak szaggatottan mutathatók ki. Több helyen ún. álteraszok írhatók le, vagy a nyírségi hordalékkúp nyúlványaiba, vagy a glacisokba hozott létre az Ér 2-3 terasz szintet.

3. ábra: A nyírség természetföldrajzi egységei

– a Nyírség romániai részét (3. ábra) (4) az 1980-as évektől kezdve a román szakirodalomban Nagykároly–Érmihályfalva alföldjeként tüntetik fel. Azelőtt a térképeken Nyír-alföldjeként (Cîmpia Nirului) jelent meg. Ez a román magyar határ mentén elterülő homoki térség a
Nyírség déli részéhez tartozik és a Nyírség összterületének kb. 2%-át alkotja. A Nyírség romániai része az országhatártól (Érkenéztől Csanálosig) keletre addig tart, amíg a homokrétegek
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fellelhetők a talajszelvényben. Emiatt a keleti határvonal nem egyenes vonalú, hanem a legdélebbi ponttól kezdve nyugatról északkelet felé veszi az útját, majd Érkenéznél „beöblösödik”.
Innen Új-Semjéntől délre halad a Nyírség határa a Fűzék patak medréig. Ezt követően
Érmihályfalva Dihenes nevű negyedétől a homoki terület a Móka patakig hatol keletre, amely
kettőbe osztja a kisvárost. Északkeletre a homokterület a Csiri-tagtól északra eléri az E-671-es
(Nagyvárad–Szatmárnémeti) országutat, amelytől azonnal eltávolodik nyugatra. A határvonal
ketté vágja Érkörtvélyes belterületét.
Összefoglalva, a nyírségi homok kistérségünkben megtalálható Érkenéz falu DNY-i, NY-i
és ÉNY-i részén, Érsemjén NY-i és ÉNY-i határrészeiben, Érmihályfalva kisváros NY-i,
ÉNY-i, É-i és ÉK-i térségeiben, valamint Érkörtvélyes DNY-i NY-i, ÉNY-i és É-i részeiben.
A bemutatott határvonaltól keletre a homokrétegeket majdnem mindenütt beborította a folyami üledék, vagy a hordalékkúpból a szél által kifújt porréteg, ami később löszréteggé alakult
át. A felszínen elszigetelt homok foltok találhatók Érvasad falu nyugati bejáratánál a Koldusdombon (La Colduşei), vékony folyami üledék réteg alatt. A löszüledékek által beborított homokrétegek nyomon követhetők a talajszelvény alatt az Ér árterületéig kutakban, fúrásokban,
vagy az érsemjéni és az értarcsai „beöblösödés” partfalaiban. Granulometriai elemzések bizonyítják, hogy a befedett homokanyag a nyírségi homokkal azonos szemcseösszetételű. Az Ér
szaggatottan jelentkező teraszainak enyhén hullámos domborzata a betemetett homokbuckáknak is tulajdonítható.
A Nyírség romániai részének felszíne kisrégiónkban, geomorfológiai szempontból, változatosnak mondható. Az első részletes (1:25000-es) geomorfológiai térképét Kiss I. (5) készítette el 1975-ben, Borsy Z. debreceni és Al. Savu kolozsvári professzorok irányításával. A
legnagyobb területet az akkumulációs felszínformák foglalják el: a parabolabuckák, köztük a
fejletlen nyugati szárú parabolabuckák és a garmadák. A meg nem kötött futóhomok 1%-nál
kisebb területet foglal el. Az előbbinél kisebb területet borítanak a deflációs felszínformák: a
deflációs medencék a buckaközökben, a szélbarázdák, a maradékgerincek, az elmocsarasodott
vagy kiszáradt buckaközök. A Nyírség déli részének magyarországi területeihez hasonlóan
több övezetben a felszínformák átmenetinek mondhatók, nevezetesen szélbarázdák, deflációs
medencék, parabolabuckák, garmadák kombinációjából alakultak ki. Az antrópikus felszínformák közül legelterjedtebbek a „szocialista mezőgazdaság virágkorában” intenzív gyümölcsés szőlőültetvények kialakítása céljából elegyengetett homokbuckák. A közlekedési utak építése idején töltéseket, bevágásokat alakítottak ki. Ember alkotta felszínformáknak számítanak
a homokbányák, a szemétgödrök, a temetők, a pincék stb.
Elemzésünk tárgyát képező kistérség, az Érmellék középső részének legdélebbi pontja
Albistól délre a 47° 37' 53" É. sz.-en, a legészakibb pontja pedig Érkörtvélyestől északra, a
47° 29' 04'' É. sz-en. A legdélibb és a legészakibb pont közti távolság 25,5 km. A legnyugatibb
pont Érkenéztől NYÉNY-ra (47° 28' 04'' Ész) és a legkeletibb pont, Szalacstól délkeletre,
közti távolság 26,4 km. A földrajzi helyzet elemzésekor figyelembe kell venni a tengerekhez,
óceánokhoz mért távolságot is. Kisrégiónk kb. 1100 km-re fekszik az Északi-tengertől, 750
km-re a Balti-tengertől, 900 km-re a Jeges-tengertől és 550 km-re a Földközi-tengertől.
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A regionális földrajzi kutatás felhasznált módszertani elvei
2007. január 1-ét, Románia EU-s csatlakozását követően az uniós alapok lehívása és felhasználása gyakorlatilag elképzelhetetlen alapos, regionális és helyi fejlesztési tervek felmutatása nélkül. Ezek elkészítését rendszerelvű, többtényezős elemzésekkel kell kezdeni, amelyek
eredményeit a helyi és megyei tartós fejlesztési stratégiák kidolgozásakor lehet felhasználni. A
földrajzi kutatások előtt ily módon olyan új parancsoló kihívások és lehetőségek nyíltak meg,
amelyeket nem szabad eltékozolni. Ebben az összefüggésben fel kell mérni az adott térség
állapotát még akkor is, ha ennek jellemzőit nem minden esetben tudjuk mennyiségtanilag kifejezni, hanem a lehető legpontosabb állapotbecslésekre vagyunk utalva, például a talajtermelékenység, az erdők vágásérettsége, egyes tájelemek idegenforgalmi vonzerejének értékelésekor. A multifaktorális, szisztemikus elemzések adatait csak akkor használhatjuk fel, ha azok
megfelelnek a földrajzi környezet strukturális törvényszerűségeinek. A geoszisztemikus elemzés csökkenti a tudományok túlzott információs feldarabolásának, szakosodásának hátrányait
és lehetővé teszi a kutatás tárgyát képező terület lényeges és általános elemeinek kiemelését, az
interdiszciplináris kutatások eredményeinek egységbe foglalását. Ezen felfogás szellemében a
földtudományokra hárul az a feladat, hogy regionálisan elemezzék a georendszer ökológiai
potenciáljának tényezőit (4. ábra) (6).

4. ábra: A georendszer ökológiai helyzetének tényezői

V.B. Szocsava (7) szerint a természetföldrajzi rendszer, ami úgy foglalja magába az embert
is, mint a környezetre sajátosan, antropogenetikusan ható biológiai lényt, georendszerként
határozható meg. Az emberi beavatkozás ellenére a georendszer természeti entitás marad,
amelyben viszont a társadalmi-gazdasági rendszernek csak azon törvényszerűségei érvényesülnek, amelyek közvetlenül hatnak a georendszerre. Újvári J. (8) szerint a szociológiai elv a
modern földrajz leghatékonyabb fegyvere a gyakorlati helyzetteremtésben. Ezen elv elméleti
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és gyakorlati elmélyítésétől függ mind gazdasági, mind társadalmi szempontból a területrendezés, az emberi környezet és az életminősége javításának eredményessége. Az ember által megalkotott eszközök segítségével az emberi társadalom a georendszereket átalakítja hatékonyabb
ökoszisztémákká (rendszerekké). A területek feljavításával a természetinél magasabb szintű
geoszisztemikus egyensúly alakulhat ki, ami biztosítja a jobb biológiai kihasználást a georendszer ökológiai lehetőségei és az antrópikus beavatkozás összefüggésében (4. ábra) (6). Viszont
egy pillanatra sem feledhető az a tény, hogy az új georendszer nem egy szokásos emberi alkotás, hanem ebben is tovább hatnak a természetföldrajzi törvények. Az ember csak összekapcsolja, egybeilleszti a természet és a társadalom törvényeinek tárgyát képező rendszeralkotó
elemeket. V.B. Szocsava (7) hangsúlyozta, hogy az ún. antropogén landsaftok nem mások,
mint az eredeti természeti geoszisztémák sajátos állapotú változatai. Az emberi beavatkozás
mértéke függ annak szükségességétől, természetétől (például az épületek nagyságától vagy a
talajjavítás hatékonyságától), a termelő erők és eszközök fejlettségi fokától. Az antropogén
beavatkozás a természeti georendszer egyensúlyi állapota függvényében is megnyilvánul.
A kronológiai elv szerint, amely a földrajzi strukturalizmus szempontjából is alapelvnek tekinthető, figyelembe kell venni az adott térség környezettípusának kialakulását a geológiai és
az ősföldrajzi fejlődés folyamatában, elemezve a természet, az életfeltételek, a gazdasági élet
minden jellegzetességét az időben mért evolúció során. Ilyen értelmű elemzés hiányában nem
lehet kibogozni a jelenségek kialakulásának láncszemeit, nem lehet megérteni azokat a reális
ok-okozati összefüggéseket, amelyek létrehozták a jelenlegi struktúrákat és nem lehet hatékony előrejelzéseket sem kidolgozni. A megismerésnek ebben a folyamatában fő szerepet
kapnak az ősföldrajzi és a történelmi-földrajzi tanulmányok, amelyek segítségével rekonstruálják a letűnt korok georendszereiben a növények, az állatok és az ember életfeltételeinek
elemeit. Mind az ősföldrajzi mind a történelmi-földrajzi tanulmányok az aktualizmus (vagy
maiság) elvére épülnek, mely szerint a Föld múltjában ugyanazok az egyidejűleg építő és romboló erők hatottak mint a jelenben. E sorok írója, úgy próbálta érvényre juttatni a kronológia
elvének rehabilitációját, szoros kapcsolatban a térbeliség (korológia) elvével, hogy elkészítette
az Érmellék középső része tájmódosulásainak leltárát az ember megjelenésétől 2025-ig (9),
megszerkesztve 12 ős- és történelem-földrajzi szelvényt, amelyek az analitikus adatok által
jelzett alkotóelemeket úgy illesztik be abba a komplexumba, amibe tartoznak, hogy közben
kiemelik a földrajzi elemek és az általános dinamika összefonódását mind térben, mind időben. Ez a dolgozat is megpróbálja bizonyítani a kronológia és a térbeliség szétválasztására tett
próbálkozások tarthatatlanságát. I.P. Geraszimov (6) már 1975-ben felhívta a figyelmet az
ilyen irányzatoknak a földrajz fejlődése szempontjából kártékony hatására. A földrajzi mozgás
törvényszerűségei – a bonyolultabb mozgás formáit irányítják, amelyek magukba foglalják
mind a geoszisztemikus, mind a szociálszisztemikus mozgást. I. Donisă (10) azt javasolta,
hogy ezeket a törvényeket szociálgeoszisztemikus törvényeknek nevezzék.
A felsorolt alapelveket, a komplex tájkutatás más eredményeit figyelembe véve, a jelen és a
jövő útjait kutatva, célravezetőnek tartjuk a földrajzi környezet alapegységeinek elkülönítését a
rendszerelvű egység és működés, az ökológiai és alaktani ismérvek alapján. Felhasználtuk a
térképek egymásra helyezésének, a komplex földrajzi metszetek elemzésének módszerét, tár-
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sítva a mennyiségi mutatók és az uralkodó tényezők módszerével. Ezen kritériumokat szem
előtt tartva az Érmellék középső részén 4 georendszert különítettünk el: 1. a Nyírség homok
területének georendszerét (GNY); 2. az Ér teraszainak georendszerét (GT); 3. az Ér árterületének georendszerét (GÉ) és 4. a Bogyoszlói magas domblábi alföld georendszerét (GB) (5.
ábra).

5. ábra: Érmihályfalva övezetének georendszerei

A fenti georendszereken belül V.B. Szocsava (7) taxonómiai egységeit tartottuk a legmegfelelőbbeknek a geomerek sorozatából, nevezetesen a geofáciesek osztályát, csoportját, a geofácieseket, a biocönózisokat és a geotópokat (mint a georendszer homogén elemi egységeit).
Például a Nyírség georendszerét geofáciesek osztályai alkotják. A Nyírség déli részét egy geo-
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fácies osztálynak azonosítjuk, míg ennek keretein belül geofáciesek csoportjait különíthetjük
el. Ezekben, és ezek alegységeiben elemezzük az ökológia egyensúly aktuális állapotát. A georendszerek osztályozásának és térképezésének taxonómiai alapelve G. Bertrandtól (6) származik, aki átvette H. Erhardt biorhezisztázia elméletét és az ökológia és dinamikus rendszerekhez igazította. G. Bertrand bevezette a klimax fogalmát és annak származékait a szubklimaxot, a paraklimaxot, a pleiszioklimaxot.
1. A biosztázia állapotában levő georendszerek azok a tájegységek amelyek alkotó elemei
viszonylag stabil egyensúlyban vannak. Egy olyan növénytársulás jellemzi, amely nagy menynyiségű szerves anyagot termel, és amely több szinten szerveződött a térség pedoklimatikus
feltételeivel összhangban. Az emberi beavatkozás egy bizonyos időre regresszív dinamikát is
előidézhet, de ez még nem okoz visszafordíthatatlan átalakulást és adott körülmények között
gyorsan visszaállhat az eredeti állapot. Attól függően, hogy mennyire közeli a georendszer
állapota a klimaxhoz, több altípust különítettek el:
a) a biosztáziában levő szubklimax egyensúlyú georendszerek olyan térségeket foglalnak
magukba, amelyek nagyon közel állnak a klimax állapothoz, és történelmi léptékkel mérve is
stabilok vagy metastabilok (amely állapot bizonyos ideig fennmarad, de nem felel meg az
adott körülmények közötti valóságos egyensúlynak). Például az erdei és a fűnemű növényzet,
ha elég sűrű és úgy megköti a talajt, hogy az erózió csak véletlenszerűen jelentkezik, ilyen klimax körüli állapotba sorolhatók. A táplálkozási (trófikus) viszonyok kiegyensúlyozottnak tűnnek, a vadállomány viszonylag gazdag. Ezek a tények azt igazolják, hogy az ökológiai potenciált jól megőrizték.
b) a paraklimaxos egyensúlyú biosztáziában levő georendszerek olyan környezettípusok,
amelyek jelenleg stabilak de szerkezetüket az emberi beavatkozások kis mértékben úgy befolyásolták, hogy ezek nem szenvedtek visszafordíthatatlan rongálódást. Ide tartoznak a buckaközi terek, a Bogyoszlói alföld őshonos erdőségei, az Ér jobboldali teraszain található termékeny szántóföldek. Ezek az övezetek enyhén lejtenek, emiatt talajerózió alig fordul elő.
2. A biorhezisztáziában levő georendszerek olyan tájtípusok, amik legtöbb esetben
visszafordíthatatlan dinamikus regressziónak vannak kitéve. Ide tartoznak az elegyengetett
homokbuckák. Az első időszakban a buckák elegyengetése egy progresszív leromlást okozott
az ökológiai potenciál tekintetében, azaz mesterséges erózióról van szó. Ez a nagy területeket
érintő tömeges erózió tönkreteszi a talajréteget, összekeveri azt az anyakőzettel, a letarolt növények maradványaival. A biorhezisztázia fő oka ebben az esetben olyan emberi beavatkozás,
amely ésszerű célt követ: az elegyengetés előtti rozoga egyensúlyban levő gefácies csoportot,
amely határain belül a talajvízszint csak megfelelő mélységben nem volt hozzáférhető (8-12 m
mélységben a buckagerincek alatt és mindössze 0,5-1,5 m mélyen egyes buckaközökben). A
növénytakaró átalakítása csak a domborzati viszonyok gyökeres megváltoztatásával volt kivitelezhető, vagyis a homokbuckák letúrásával és a buckaközök részleges feltöltésével. Ezek a
földmunkák lehetetlenné teszik az eredeti állapot visszaállítását. Az emberi beavatkozás akkor
lett volna ésszerű és célravezető, ha külön távolították volna el a talajtakarót, külön a
kovárványrétegeket.
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3. A párásztáziában levő georendszerek azok a földrajzi tájtípusok, amelyek alkotó elemei és a köztük kialakult kapcsolatok erőteljesen mesterségessé váltak az emberi beavatkozás
következtében. Ezek keretein belül sem az élő (az ember kivételével), sem az élettelen alkotó
elemek nem felelnek meg az egykori természeti feltételeknek és az emberi beavatkozás megszűntével megindulhat egy regresszív vagy progresszív fejlődési folyamat, viszont az eredeti
állapotot, vagy a hozzá hasonlót csak évszázadok alatt, egyes esetekben sohasem lehet visszaalakítani.
Ide sorolhatók az elegyengetett homokbuckákon létrehozott szőlő- és gyümölcsültetvények helyén az 1990-es években parlagon hagyott területek és a települések belterületei.
Már 2004-ben elkészült Románia Északnyugati fejlesztési régiójának (ide tartozik Bihar,
Szatmár, Máramaros, Beszterce–Naszód, Kolozs és Szilágy megye) területrendezési terve.
Napjainkban véglegesítik Bihar megye fejlesztési tervét, amely magába foglalja a megye polgármesteri hivatalainak javaslatait, a települések saját tartós fejlesztési stratégiáival összhangban. Bihar megye fejlesztési tervét szakértők, köztük Lakatos Péter parlamenti képviselő véleménye szerint: „a vágyálmok gyűjteményének lehet nevezni, egy leltárnak az elvégzendő feladatokról. A feladatokat viszont nem állították fontossági sorrendbe.” (11) A földrajzi georendszerek belső elemzései, introspekciói a területfejlesztés stratégiájának megfogalmazásához
vezethetnek. A helyi és regionális tervezés alapját a területi mérleg elkészítése jelenti. A tanulmányozott térség területi mérlegét a földrajzi környezet fontos sajátosságainak értékelésével
készítik el. A sajátosságok becslésének nehézségeit csökkenthetjük azzal is, hogy az elemzett
területet más övezetekkel hasonlítjuk össze. Kistérségünk területi mérlegének elkészítésekor
Beszterce megyei jogú város körzetének mérlegét vettük figyelembe. (12)
A környezet mérlegelt jellemzői a következők: a természetföldrajzi összetevők, az antrópikus alkotó elemek, a térség társadalmi-gazdasági fejlettségének foka, a térség műszaki ellátottsága és a területi rendszer működési zavarai.
1. A természetföldrajzi összetevők közül a területi mérleg meghatározásában négy tényezőnek van fontos szerepe: a domborzat jellegzetességeinek mint a georendszerek alapzatának;
az éghajlat sajátosságainak, amelyek az emberi tevékenységet döntő módon befolyásolják; a
vízburok erőforrásainak nagysága és minősége, úgy is mint a terület lakhatóságának és fejlődésének elengedhetetlen feltételei; a földalap, benne a talaj jellemzői mint az adott térség mezőgazdasági és erdészeti hasznosításának fő eleme.
a) a felszín vonzereje (favorabilitási mutatója) a települések, a műszaki infrastruktúra kialakításakor és a mezőgazdasági és erdészeti hasznosítás idején befolyásolja a területi mérleget.
Ebből a szempontból kistérségünk georendszereinek domborzata az 1-10-es skálán 4,0 és 8,0
között váltakozik.
b) kistérségünk éghajlata Románia – általános mérsékelten szárazföldi éghajlatával összevetve – kedvezőnek mondható és az éghajlati tényezők vonzereje 7,5 és 8,0-ra értékelhető.
c) a vízburok erőforrásai, vízkészlet mennyiségi és minőségi mutatói a területfejlesztés sine
qua non feltételeit jelentik bármely térségben. Ezeket a terület belső erőforrásaiból vagy kívülről hozott vízzel biztosítják. Ezen a téren georendszereink közepes, vagy annál jobb vonzerővel rendelkeznek (5,0-6,5 között).
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d) a földalap minősége elsősorban a talaj felépítésére, összetételére vonatkozik. Ezek a mutatók döntő jelentőségűek a hatékony mezőgazdálkodás gyakorlatában, nagy termőképességű
növénytársulások kifejlesztésében. Az Érmellék középső részében a georendszerek vonzereje
a földalap minősége terén jelentős különbségeket mutat (4,5 és 7,0 között).
2. Az antrópikus alkotó elemek a lakosság átlagos életkorára, a foglalkoztatási rátára, a
népesség demográfiai magatartására és gazdasági hagyományaira vonatkoznak. Kistérségünk
ezen a téren közepes, vagy annál valamivel kedvezőbb mutatókkal rendelkezik (5,0 és 6,0 között). A georendszerek kontaktpotenciálja kihasználása terén kistérségünknek hagyományai
vannak.
3. Az elemzett terület társadalmi-gazdasági fejlettsége összehasonlítható a megye, Románia vagy a Kárpát-medence kistérségeinek fejlettségével. Ebben a tekintetben felmérjük a
főbb gazdasági ágazatok mutatóit, beleértve a jelenlegi iparágakat, a cégek nagyságát és fejlődési távlatait; a mezőgazdaság típusait és a térség mezőgazdasági szerkezetét az elért terméseredményeket, az agrár-business megnyilvánulását az integrált nagy hatékonyságú mezőgazdaság kialakítása terén. Itt mutatjuk be az idegenforgalom szerepét, a kereskedelemi hálózat felépítését. Társadalmi téren az oktatás és nevelés, az egészségügy, a művelődés és az egyházak
anyagi és személyi feltételeit mutatjuk be. A társadalmi-gazdasági fejlettség tekintetében kistérségünk georendszerei a közepesnél gyengébb vonzerővel rendelkeznek (3,5 és 4,5 között).
4. A terület műszaki infrastruktúrája a közúti hálózat minőségére, a kerülő utak hiányára,
a vasúti szállítás leépülésére, a települések vezeték- és csatornahálózatának hiányosságaira vonatkozik.
5. A területi rendszer megnyilvánuló zavarai bármelyik régióban csökkentik a favorabilitási mutatót és a területi mérleget alacsonyabb értékkel véglegesítik. A zavaró tényezők lehetnek rosszkor jött természeti jelenségek, vagy főleg az elégtelenül irányított, a be nem fejezett,
vagy a georendszer kibontakozási és fejlődési irányához nem megfelelően igazított emberi beavatkozások. Az antrópikus törekvések a most létező állapot és a között helyezkednek el, aminek léteznie kellene.
A fent említett kritériumok mellett fontosnak tartjuk az elemzett térség földrajzi helyzetének értékelését is, azért, hogy meghatározzuk a terület kapcsolatait a szomszédos térségekkel
és a fejlődés távlati központjaival. Kistérségünk földrajzi és geopolitikai fekvése az első világháború után nagyon kedvezőtlen volt, zsáktelepülések halmazáról beszélhetünk, mert nemcsak az országhatár szűkítette le Érmihályfalva és környékének mögöttes területét, hanem az
egymást követő közigazgatási átalakulások a megye, a tartomány és a rajon határait a kistérség
szempontjából előnytelenül módosították.

A georendszerek jelenlegi geoökológiai állapota és területi mérlege
Ebben a fejezetben külön-külön mérlegeljük kistérségünk négy georendszerének ökológiai
helyzetét, megállapítva azok alegységeinek, a geofáciesek csoportjainak egyensúlyi állapotát, a
közeljövő területhasznosítására ennek alapján teszünk javaslatot, majd elkészítjük a georendszerek területi mérlegét a 2007-es helyzetnek megfelelően.
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I. A Nyírség homokterülete georendszerének (GNYI,V,IX,X,XI) geofácies csoportjain belül –
attól függően, hogy mennyire közeli a geofácies csoport állapota a klimaxhoz, öt altípust különítettünk el:
1. A biosztáziában levő szublimax egyensúlyú georendszeren (GNYI) belül az erdei táj
geofácies csoportjai olyan erdei geofácieseket foglalnak magukba, amelyek termelékenységük
szempontjából nagyon különböznek egymástól, a talajvízszint függvényében minőségileg különülnek el a homokbuckák és a buckaközök eltérő topoklimatikus feltételeinek megfelelően:
g1.1 az őshonos tölgyesek geofáciesei a homokbuckákon alacsony termőképességgel rendelkeznek. A jövőben ezeket akácültetvényekkel kell helyettesíteni. Nem ajánlott a buckák elegyengetése.
g1.2 az erdei fenyőfoltok geofáciesei a buckák gerincein és lejtőin a legjobb esetben is, amikor vastagabb talajréteg borítja a homokbuckát, csak közepes termelékenységűek, de a legtöbb esetben a biológiai teljesítményük csak alacsonynak mondható. Emiatt kiterjesztésük
nem javallott a homokbuckákon. A viszonylag termékeny homoktalajon érdemes megőrizni
őket. 1961-ben jelent meg Z. Spîrchez könyve (13), amelyben értékelte Románia északnyugati
részén található homoki területek erdősítésének eredményeit. Kritizálta a területrendezési tervek hiányát és azt a tényt, hogy sok helyen nem megfelelően hasznosították a homokterületeket. Gyenge homokterületeket hagytak meg szántóföldnek és olyan területeket telepítettek be
erdőkkel, amelyek szántóföldnek jobban megfeleltek volna, nem biztosították az őshonos tölgyesek újrasarjadását, ott pedig ahova tölgyet telepítettek, a csemeték sűrűsége nagyon kicsi
volt. Z. Spîrchez ebben a könyvében közölte azoknak a kísérleteknek az eredményeit is, amelyek az erdőtípusokat a felszínformák, a talaj humusztartalma és a talajvíz mélysége függvényében határozták meg az erdőtelepítés módszereivel együtt. 1976 tavaszán egy valóságos offenzíva indult a futóhomok területek és a gyenge legelők erdősítéséért. Érsemjénben összesen
90 ha akácot ültettek. A legnagyobb ültetvényt Érsemjéntől északnyugatra, a Barantón hozták
létre, ahol az ültetést megelőzően elegyengették a homokbuckákat. Itt az akácot amerikai kökénnyel (Prunus seratin) vegyesen telepítették. Az utóbbi gazdag lombozata nagy mennyiségű
szerves anyagot biztosít a talajnak, a gyümölcsét üdítő italok készítésére használják és a fácánok kedvelt eledele is (14). 1990-től kezdve a megváltozott tulajdonviszonyok, az erdőgazdálkodás felszámolódása georendszerünkben az ésszerűtlen erdőkitermelést idézte elő. A visszakapott magánerdők nagy részét a régi-új birtokosok kivágták, mivel megőrzésüket nem tudták
megoldani. A homoki területeken jelentkeztek az erdőirtás következményei, főleg a térség
mikroklímája lett szárazabb. Érsemjén térségében az állami erdészeti hivatal, az erdő erózió
gátló szerepkörére hivatkozva, nem akart visszaadni kiterjedt közbirtokossági erdőterületeket.
Hosszantartó pereskedés után sikerült igazolni a helyieknek, hogy az akác, még ha nem is telepítik újra már a letarolást követő második évben annyira újrasarjad, hogy ellátja széleróziót fékező funkcióját. Érmihályfalva és Érkörtvélyes határában az erdőirtást a földgázbevezetés lassította. Ilyen irányba hatottak a megkeményített erdészeti törvények is. A helyi tanácsok és
magánszemélyek saját alapjaikból, vagy pályázatokon nyert összegekből kisebb-nagyobb területeken folytatják a futóhomok megkötését elsősorban akácültetvényekkel. Terepszemléinken
sajnos megállapíthatjuk, hogy a jelenkori erdőtelepítés a parlagon maradt területek és a földtu-
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lajdon szerint történik az esetek többségében és nem veszik figyelembe Z. Spîrchez tudományosan megalapozott intelmeit. Az utóbbi 2-3 évben a biodiverzitást támogató alapokat is
megcéloznak magáncégek és önkormányzatok.
g1.3 a homokbuckák akácosainak geofáciesei foglalják el a legnagyobb területeket, a szakemberek javasolják az akác újrasarjadásának elősegítését a mélyebben található főgyökerekből,
de kiterjedt ültetvények létesítését is támogatják a gyengébb termőképességű, kovárvány rétegekkel rendelkező homoktalajokon.
A nyírségi homok megkötése erdőtelepítéssel 1860 után kezdődött a homokbuckák gerincein azért, hogy megvédjék a széleróziótól azokat a területeket, ahol növényeket termesztettek. Ebben az időszakban a szárazságok az erdők hiánya miatt is gyakoriak voltak. 1936-ig a
Nyírség romániai részén a legnagyobb fontosságot az akácültetés kapta. A fekete fenyő ültetését az egymás után megismétlődő cserebogár támadás akadályozta meg. A tölgy telepítésére
azért figyeltek kevésbé, mert nagyon lassan növekszik és az 1895-ben végzett lecsapolások
nyomán a talajvíz szintje 2-4 m-rel csökkent, ami nem felelt meg a tölgyfa igényeinek. Az első
nagy kiterjedésű akác ültetvényeket 1892-1900 közti időszakban hozták létre. Elsőbbséget
élveztek a homokbuckák, de a buckaközökbe is ültettek. A telepítéseket hagyományos módon, 1-2 éves Debrecenből hozott facsemetékkel oldották meg. 1900 és 1920 között nagy
területen ültettek akácot Érkörtvélyes nyugati határrészeiben. 1905 és 1909 között 7 ha erdei
fenyőt ültettek Érmihályfalvától északnyugatra. Elszórtan ugyanebben a térségben ültettek
bálvány (ecet) fát (Ailanthus glandulosa), vaddiót (Junglans nigra), kőrislevelű jihart (Acer
negundo) stb. 1933 és 1940 között majdnem 800 ha akácot ültettek futóhomok területekre,
vagy a gyenge legelőkre és szántóföldekre, amelyek a községek tulajdonát, vagy a parasztok
kis területű parcelláit képezték. Az ültetvények legnagyobb részét a homokbuckákon alakították ki mezővédő erdősávok formájában. A második világháború után, már 1946-ban folytatták a homokbuckás területek erdősítését és 1960-ig a Nyírség romániai részén majdnem
1000 ha kevésbé termékeny talajt kötöttek meg akáccal. 1956-tól kezdve az erdőtelepítők az
uralkodó akác mellett kisebb területeken tölgyet, fekete- és hibrid fenyőt, valamint nyárfát is
ültettek
g1.4 a homokbuckák nyárfásainak geofáciesei közepes termelékenységűek. Az esetek többségében azt javasolják, hogy akáccal helyettesítsék őket. A nyárfaerdőket a nedvesebb buckaközökbe javallják.
g1.5 a buckaközök akácosainak geofáciesei és a g1.6 a buckaközök kevert tölgyes-akácos
geofáciesei majdnem klimax állapotú növénytársulások. Mivel termőképességűk nagyon jó,
javasolják kiterjesztésüket itt a buckaközökben, beleértve a tölgyfák ültetését is. Ily módon
biztosítani lehet a tölgyesek több évszázados folytonosságát térségünkben. Lehetőség nyílik a
biodiverzitás fokozása érdekében a buckaközi kevert erdők területének növelésére.
A mezőgazdaságilag hasznosított területek tájtípusait az évszázadok óta megművelt területeket és a másodlagos (erdőirtás után kialakított) legelőket sorolhatjuk a szubklimax egyensúlyú georendszerek közé, amelyek a termőhelyi feltételek szerint különülnek el:
g1.7 a homokbuckák Cynodon dacylon, Poa bulbosa és Festuca vaginata által jellemzett legelőinek és kaszálóinak geofáciesei vékony talajrétegű, napfényes buckagerincekre és lejtőkre
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jellemzők, amelyek száraz tavaszokon széleróziónak is ki vannak téve. Szárazság idején megnyilvánulnak a xerofilizmus (a félsivatagi állapot) jelei. Csapadékszegény években a legelők
leromlanak, időlegesen a területnek csak kb. 30% át borítja növényzet, a biotömeg termelése
pedig közepes. Javasolják az ápolási és a talajjavító munkák kiterjesztését. Az öntözés a homokbuckákon nehezen oldható meg, mert költséges és kis hatásfokú lenne, mivel a buckagerincek és a buckaközök közötti szintkülönbség 9-12 m között váltakozik. Ilyen térségekben
ajánlott a buckák elegyengetése gyümölcsösök számára, vagy homokbányák létesítése azzal a
feltétellel, hogy a telepítés előtt és a kitermelés után betartsák a talajrehabilitációra vonatkozó
tudományos és/vagy törvényes előírásokat. Jelenleg a gyenge legelőket juh- és kecsketenyésztők hasznosítják.
g1.8 a juta (Chochorus olitorius) foltok geotópjait meg kell tartani, mert eredményesen kötik meg a futóhomokot.
g1.9 a buckaközök Cynodon dactylon, Festuca sulcata és Carex distimus stb. borította legelők és kaszálók geofáciesei kiterjedtek a részlegesen lecsapolt, enyhén lejtő buckaközökre is.
Rendszerint magas termelékenységűek (évente 8-10 t/ha zöldtömeg). Ésszerű hasznosítással
jó minőségű természetes legelőknek és kaszálóknak számítanak. Felszántásuk csak akkor indokolt, ha a leendő mezőgazdasági területen jobb feltételeket teremtenek a takarmánynövények termesztésére, vagy öntözéses zöldségtermesztéshez fognak.
g1.10 a homokbuckák megművelt geofáciesei általában kis termelékenységű területek és az
enyhén lejtő, szántóföldnek alkalmas alacsony buckákra jellemző. Ez a kultúrtáj típus a gabonafélék (árpa, rozs), a takarmánynövények, a dohány, a dinnye termesztésére szakosodott. A
közepes terméseredmények is gyakran elmaradnak, mivel a talajnedvesség a homokbuckákon
csak a nagyon csapadékos időszakokban fogadható el.
g1.11 a buckaközök megművelt területeinek geofáciesei közepes termelékenységűek, mivel a
talajvíz közelebb van a felszínhez, az itteni homoki talajok pedig közepesen vagy megfelelő
szinten gazdagok humuszban, tehát majdnem a teljes tenyészidőszakban adott a növények
fejlődése számára szükséges talajnedvesség. Mivel a búza, a kukorica, a napraforgó csak közepes terméseredményeket produkálnak, ezek termőterületeit lecsökkentették, viszont kiterjesztették a rozs, a takarmánynövények, a korai burgonya és a dohány termesztését a szélesebb buckaközi térségekben. Csak a belterjes, öntözött zöldségtermesztés biztat klimax állapottal, például Érmihályfalvától északnyugatra a Füzék-patak partján, ahol lehetőség lenne
kisebb víztároló kialakítására is, a Strand nevű határrészben.
g1.12 a részben megmaradt szőlőültetvények geofáciesei és g1.13 a részben megmaradt intenzív gyümölcsösök geofáciesei az el nem egyengetett homokbuckákon általában alacsony termelékenységűek, mert túlnyomórészt kétkezi munkával tartják fenn. Az ápolási munkák legnagyobb részét nem lehet gépesíteni. Az idősebb nemzedék ragaszkodik a direkttermő,
gyenge minőségű borokat termő fajtákhoz, helyenként nagyobb területen, például
Érmihályfalván a Jókertben. A szakemberek fontosnak tartják egyes hibrid szőlőfajták megőrzését a választék növelése, must, lekvár készítése céljából.
g1.14 a Typha latifolia és Phragmites comunis által uralt mocsaras geofáciesek területe a
nyírségi georendszerben lecsökkent a lecsapolások után. Ezek csak a csapadékos években ke-
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rülnek klimax közeli helyzetbe. Sajnos azért sem helyettesíthetők nagy víztárolókkal, mert a
homoktalaj szigetelése nehezen oldható meg. Sokan védik ezeket a geofácieseket, mert a lápi
madarak utolsó menedékhelyei.
g1.15 a Fűzék patakok reofil (folyóvízi) geofáciesének állapotát a vízhozam ingadozásai határozzák meg. A lecsapolásokat követően a halállomány meggyérült, csak a mocsárvízben élő
keszeg, ritkán a ponty, meg a csík (Mizgurnus fossilis) maradt meg.
2. A paraklimaxos egyensúlyú biosztáziában levő georendszerek (GNYV) közé tartoznak a
következő geofáciesek:
g5.1 az őshonos tölgyesek buckaközi geofáciesei esetében a termőképesség magas, ezért
megőrzésük, újratelepítésük, kiterjesztésük ajánlott tiszta vagy kevert állományban, felhasználva a biodiverzitást támogató alapokat is.
g5.2 a hibrid (fekete) nyárfák buckaközi geofácieseinek a termelékenysége a vizenyős területein magas. Ezért kiterjesztésük javallott.
3. A biorhezisztáziában levő georendszerek (GNYIX) keretein belül megkülönböztettük
g9.1 az 5-10 évvel ezelőtt még nemes szőlőültetvények parlagon hagyott geofácieseit.
Az 1970-es években egyengették el a legnagyobb homokbuckás területeket georendszerünkben azért, hogy megfelelő mélységbe irányítsák a talajvízszintet és gépesíthessék a mezőgazdasági munkákat. Ezeket a jelentős domborzatmódosító beavatkozásokat az 1980-as években az elegyengetett területek betelepítése követte. Az 1980-as évek végére a nemes szőlőültetvények termőre fordultak. Már az első években látszott, hogy a nagyon igényes nemes szőlőfajták egy évtized alatt legtöbb 3-4 évben hoznak majd elfogadható termést, nagyon nagy
befektetés árán. A tavaszi fagyok kistérségünkben gyakoriak, a szőlőültetvényeknek nem felel
meg az elegyengetett homokbuckák vízháztartása. Az egykori állami gazdaság területén működött kísérleti állomáson végzett kutatások igazolták azt a követelményt, hogy minden ültetvényt csepegtető öntöző rendszerrel kellene ellátni. Az 1990-es évek elején a tulajdonviszonyok gyorsan megváltoztak azért is, mert az állami gazdaság az elsők között szabadult meg
a szőlőültetvényeitől. Napjainkban az ültetvények csak foltokban maradtak meg az 1970-es
években tervezett és kialakított új klimaxállapotban. A parlagon hagyott szőlőültetvények
hasznosítására több forgatókönyvet is készítettek:
a) egy vagy több tőkeerős befektető privatizálja és telepítse újra a szőlőskerteket;
b) néhány év intenzív talajképző munkálatai után, beleértve a zöldtrágyázást is, szántóföldi
növényeket termesszenek;
c) akácosokat és/ vagy kevert erdőket telepítsenek.
g9.2 az elegyengetett homokbuckák egykori gyümölcsösei helyén kialakult parlag visszavadult területeinek geofáciesei között sajátos helyet foglal el az érmihályfalvi Brassai Sámuel utca
végén, a Pince mögötti kétszer elegyengetett homok terület. Ez a gyümölcsös tartozott az
egykori kísérleti állomáshoz, ahol ún. szuperintenzív gyümölcsöst hoztak létre, csepegtető
öntözéssel. Ezt az ültetvényt 1988-ban felszámolták, mivel hirtelen csökkent a termelékenysége. A második elegyengetésre azért volt szükség, mert a felső talajréteg kimerült és szükségessé vált a talaj feljavítása, máshonnan idehozott jó mennyiségű, humuszban gazdag talaj-
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anyag bejuttatása. Ez a munkálat is félbeszakadt, s jelenleg ez a terület a parlagon hagyottak
sorsára jutott.
4. A párásztáziában levő georendszerek (GNYX) nagysága kistérségünkben az elegyengetett homoki területeken kialakult antropodenaturalizálodott térségek révén, kb. 1650 ha-ra
tehető Érsemjén, Érmihályfalva és Érkörtvélyes határában. Azok a területek kerülhetnek a
párásztázia állapotába, amelyek biológiai termőképessége meghaladja a homokbuckák elegyengetését megelőző hatékonyságot. Ehhez az állapothoz legközelebb a foltokban megmaradt ültetvények vannak.
g10.1 az elegyengetett homokbuckákon kialakított gyümölcsösök foltokban megmaradt geofáciesei megtalálhatók az érsemjéni Barantón és Érkörtvélyesen, a Balázsiban. Ezeknek az intenzív gyümölcsösöknek a termőereje leszálló ágban van. Új ültetvényeket kellene létrehozni.
A jövőben a bel- és a külpiac igényeinek megfelelő gyümölcsfajtákkal kell próbálkozni. A termésingadozásokat csak öntözéssel lehet kivédeni
g10.2 az elegyengetett homokterületeken kialakított szőlőültetvények geofáciesei a gyümölcsösökhöz hasonlóan csak foltokban maradtak meg klimax körüli állapotban. A termésingadozásokat a késő tavaszi fagyok miatt, öntözéssel nem lehet kivédeni.
g10.3 az elegyengetett homokbuckák akácosait a Barantón hozták létre. A jövőben ezek az
elhagyott szőlőskertek és gyümölcsösök helyére is kiterjeszthetők.
Érmihályfalva kisváros (g11.1), Érkörtvélyes (g11.2) és Érkenéz (g11.3) falvak belterületeinek
(GNYXI) „homokra merészkedett” utcáinak geofácieseit a homoktalaj gyengébb termőképessége jellemzi. Itt gyakoriak a háztáji szőlőskertek, gyümölcsösök, ritkább a zöldségtermesztés.
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6. ábra: A Nyírség romániai részének georendszerei

A GNYI,V,IX,X,XI területi mérlege:
1. A természetföldrajzi elemek állapota a másik három georendszerrel összehasonlítva
gyengébb állapotúnak értékelhető (5,25):
a) A domborzat azért kedvező, mert a homoki területek jórészt árvízmentesek, a talajerózió jelentéktelen, de a száraz tavaszokon szélerózió okoz károkat. A talaj termelékenysége kb.
3-szor kisebb mint a közeli csernozjomtalajokon. Nagy méretű anyagi és munkaerő ráfordítással ez a hátrány kiegyenlíthető erdőgazdasággal, intenzív, öntözéses zöldség-, gyümölcs- és
szőlőtermesztéssel, méhészettel, vadászattal stb. A nyírségi domborzat favorabilitási mutatója
a közepesnél gyengébb (4,0).
b) A térség éghajlata kedvezőnek értékelhető (7,5), mert az évi csapadékmennyiség meghaladja az országos átlagot (600-650 mm), az átlagos középhőmérséklet kedvező (9-10ºC). Az
évi összhőmérséklet eléri a 3800-4000ºC-ot, amiből 3100-3200ºC a tenyészidőszakban gyűlik
össze. Kistérségünk többi georendszeréhez viszonyítva a csapadékmennyiség a tenyészidőszakban nem elegendő, súlyosabbak az aszálykárok (főleg ott, ahol nem alakultak ki kovárványrétegek). A buckaközökben gyakran formálódnak fagyzugok, viszont az itteni erdők védettebbek a szélviharok idején.
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c) A vízkészlet 90%-a helyi forrásokból származik: talajvízből (35-40 m mélységből a pleisztocén víztartó kavicsos rétegekből) és víztárolókból. A száraz években az öntözés elengedhetetlenül fontos, de jelenleg nagyon kevés parcellára korlátozódik. 10%-nyi a kívülről érkező
vezetékes ivóvíz és a Fűzék patak által hozott vízmennyiség. A vízellátás közepesnek mondható (5,0).
d) A földalap szerkezete és a talaj termelékenysége az 1985-199-es időszakban érte el az
eddigi legkedvezőbb állapotát. 1991-től megszűnt a jelentős állami befektetés és megindult az
intenzív gyümölcs és szőlőültetvények fokozatos leromlása. A megművelt területeken a talajerő utánpótlása esetleges. A homoki földek több mint 1/3-a parlagon maradt. A térség természetadta (kovárvány rétegek gyakori előfordulása) és örökölt antropogén lehetőségei (az elegyengetett homokbuckák helyén a talajvíz megfelelő mélységben van, gépesíteni lehet) majdnem közepesre emelik a földalap vonzerejét (4,5).
2. A nyírségi georendszer antrópikus összetevői átlagon felülinek mondhatók (5,5), annak ellenére, hogy itt is érzékelhető a lakosság elöregedése. Ez enyhébb formában jelentkezik
mint Bihar megye és Románia más régióiban. Véleményünk szerint még létezik az a népességtartalék, ami a közeljövőben biztosítani tudja a demográfia egyensúlyt, az országos és a
megyei természetes szaporulatot meghaladó értékeket, mert ez a térség hagyományai szerint
sem „egykéző” övezet. A lakosság szakképzettsége valamivel meghaladja az országos átlagot,
mivel a közép- és felsőfokú oktatást az országos átlagnál jóval többen igénylik. Számíthatunk
a lakosság mezőgazdasági és feldolgozóipari jártasságára, az iskolázott lakosság aktivizálható
kétnyelvűségére és arra, hogy a határon átívelő, a Hajdú–Bihar–Biha(o)r eurorégiós kapcsolatokat felgyorsíthatja az a tény, hogy az itteni lakosság több mint 90%-a tud magyarul.
3. A GNY gazdasági társadalmi fejlettsége összehasonlítva a kistérség többi georendszerével, Románia és a Kárpát-medence homokhátságaival, a skála alsó harmada körül mozog
(3,5). A kitermelőipar (szénhidrogén és homokbányászat) mellett jelen vannak a feldolgozóipari kisvállalatok: az érmihályfalvi Medicor finommechanikai részlege, a konzervgyártó részleg, pékségek emelhetők ki főleg azért, mert túlnyomórészt férfi munkaerőt foglalkoztatnak.
Napjainkban a mezőgazdasági termelés eredményei a közepesnél is gyengébbek, a belterjességi foka alacsony. Az agrár-business egy magasabb hatékonyságú, integrált mezőgazdaság tekintetében még kezdeti stádiumban található. Az erdőgazdálkodás tíz évnyi pangás után kezdi
megtalálni helyét a homoki területek hasznosításában. Az idegenforgalom még nem jelent kiegészítő alternatívát a térségfejlesztésben. Az áruforgalom 1990 után visszaesett, gyakorlatilag
megszűnt a csemegeszőlő, a korai burgonya, a gyümölcs, a gyapjú, a konzerv stb. exportja. Javult viszont a kereskedelmi egységek árukínálata, de felszereltségük az esetek többségében
nem megfelelő.
Társadalmi téren a GNY-en belül biztosított az óvódások és az I-IV. osztályos tanulók oktatása az érmihályfalvi Zelk Zoltán általános iskola kültelki (Dihenes, Bank utcai) épületeiben,
az V-VIII. osztályosok pedig a főépületben tanulnak tovább. Az állandó orvosi ellátást Érmihályfalva homoki kerületeiben (a Dihenesen, a Százholdon és a Pásztorgazon) a több évtizedes kérések ellenére helyben még most sem oldották meg. A georendszeren belül a művelődé-
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si tevékenység az iskolákban zajlik. Egyházi téren az infrastruktúrát javítja a bankasori (Érsemjén) és a pásztorgazi imaház.
4. A GNY műszaki infrastruktúrája az értékelési skála közepe alatt helyezkedik el (4,0),
mivel az utak korszerűtlenek. Igaz hogy megnőtt az Érmihályfalva–Nyírábrány nemzetközi
közút forgalma, de az asztfaltburkolat gyenge minőségű. Hiányoznak az ehhez az úthoz tartozó biztonságos vasúti átkelők és a várost elkerülő út. A vasúti gócpont jelenléte napjainkban
kisebb jelentőséggel bír a vasúti forgalom visszaesése miatt. A vízhálózat kiépítése GNY településein folyamatban van, de Érmihályfalva minden utcájában bevezették a földgázt.
5. A megnyilvánuló működési zavarok a területhasznosításra, a műszaki infrastruktúrára,
a gazdasági és társadalmi fejlettség hiányosságaira vonatkoznak, amelyek jelentős működőtőke
hiányára vezethetők vissza. Emiatt a nyírségi georendszer átlagos vonzerejéből (4,56-ból) 1,5
pontot kell levonni.
Az Ér jobboldali teraszainak (GTII,IV,X) geofácies csoportjait a mezőgazdasági területek
uralják (GTII), amelynek keretében öt geofácies csoport található a biosztázia szubklimaxos
egyensúlyában:
g2.1 Az állandó, vagy időszakos vízfolyások mentén előforduló vizenyős (hidrofil) legelők
és kaszálók geofáciesei közepes termőképességűek. Cylodon dactylon, Festuca sulcata és a
Carex disnus stb. növénytársulás jelenléte azt mutatja, hogy nagyon hasonlít a g1.9-hez. Ezek
helyén a jövőben még létesíthetők víztárolók. Karbantartva, trágyázva nagyon sok zöldtömeget termelnek, viszont ott, ahol a terület nyárig vizenyős marad, a legelők és kaszálók termésminősége alacsony azért, mert megnövekszik a Cyperaceae és a Juncaceae fajok gyakorisága.
Vízlevezető árkokkal, utánvetéssel javítani lehet a legelők és kaszálók florisztikai összetételét,
minőségét.
g2.2 A külterjes szőlőültetvények geofáciesei Érsemjéntől és Értarcsától nyugatra, Érkenéztől északnyugatra, Gálospetritől északra kis területeken fordulnak elő. Elsősorban hibrid,
gyenge minőségű szőlőültetvények, ezért jó lenne egy részüket gyümölcsösökkel helyettesíteni.
g2.3 Mocsaras geofáciesek jelennek meg az állandó és az időszakos vízfolyások mentén,
ahol Typha latifolia és Phragmites comunis terjedtek el. Víztárolókkal helyettesíthetők.
g2.4 A bányatavak, mocsaras geotópjai az agyagkitermelést követően jöttek létre. Növényzetük visszavadult. Minden falu határában előfordulnak. Mivel haszontalanok, építési törmelékkel is feltölthetők.
g2.5 A halastavak geofáciesei, az egykori mocsarak helyén, a felszín mélyedéseiben mesterségesen hozták létre őket. Főleg a száraz években válik nyilvánvalóvá a tavak eliszaposodása,
vele együtt az állóvíz hőmérsékletének növekedése, a vízben oldott oxigén csökkenése. A növényzet a tavak partjai mentén visszavadul és a vándormadarak számára pihenőhelyül szolgál.
A ponty jelenléte jelzi a halastó ökológiai állapotát.
Biosztáziában levő paraklimaxos egyensúlyú georendszerek (GTVI) keretein belül az Ér
jobboldali teraszain nagy területeket foglalnak el a g6.1 a nagyon termékeny szántóföldek
geofáciesei, amelyek termelékenysége a belterjes korszerű mezőgazdaság körülményei között
magasra értékelhető, mivel vetésforgót alkalmaznak. A mezőgazdasági munkákat a gabonafé-
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lék és az ipari növények termesztése esetében majdnem teljes mértékben, a zöldségtermesztés
esetében részben gépesítették. Már a közeljövőben minél nagyobb területekre ki kell terjeszteni a biogazdálkodást.
g6.2 Az Érsemjéntől nyugatra található őshonos tölgyerdő folt humuszban gazdag talajon
maradt meg. Újrasarjadását,kiterjesztését, ésszerű kitermelését támogatni kell.
Párásztáziában levő georendszerként írhatjuk le a települések termékeny csernozjomtalajon, teljesen vagy részben elhelyezkedő belterületeit (GTXIII). Ide tartozik Érmihályfalva kisváros központjának és belterületének több mint fele (g13.1), Érvasad teljes (g13.3), Érsemjén (g13.4,
g13.6, g13.5) és Gálospetri (g13.7) majdnem teljes belterülete, Értarcsa (g13.8) belterületének északnyugati része. Itt a háztáji kertek jóval termékenyebbek mint a GNYXI esetében. Általában
megállapítható, hogy ezek a geofáciesek a fent nevezett települések fejlettebb részei.
Az Ér teraszai (GT) georendszerének területi mérlege:
1. A természetföldrajzi összetevők állapota sokkal jobbnak értékelhető (7,37) mint a GNY
esetében:
a) a domborzat kevésbé változatos mint a GNY felszíne, de könnyen megközelíthető, árvízmentes, nagykiterjedésű, sima felületű interfluviumok jellemzik. Ezeket az emberi beavatkozás (az erdőirtás, a mocsarak és belvizesedésre hajlamos területek lecsapolása, szántóföldek
kialakítása) termékeny alfölddé alakította át, úgy, hogy a talajerózió jelentéktelen méretű. A
domborzat favorabilitási mutatója a skála felső harmadába tehető (8,0).
b) a teraszok éghajlata azért kedvezőbb (8,0) a GNY éghajlatánál, mert a csapadék mennyiséget az itteni termékeny talaj jobban értékesíti, a fagyzugok ritkábban alakulnak ki.
c) a terület vízgazdálkodása is jobb (6,50), mint a Nyírségben, mert több helyen termálvizet
találtak, 5 víztárolót alakítottak ki Érvasad, Gálospertri, Érmihályfalva, Érsemjén és Érselénd
határában, amelyek partjain öntözésre berendezett parcellákon zöldségféléket termesztenek.
Még csapadékos tavaszokon is ritkán fordulnak elő belvizes területek. Csak a bővizű vízfolyások hiányoznak, a szeszélyes vízjárású patakok nem tudják pótolni őket.
d) a földalap szerkezetében, a talaj összetételében és termelékenységében a rendszerváltás
csak kisebb módosulásokat okozott: továbbra is a gabonafélék termesztése uralkodik, az ipari
növényeket viszont a leszerződhető terménymennyiség függvényében termesztik. Az idén
például napraforgóval nagy területet vetettek be, de cukorrépaföld csak elvétve található. Talajkutatóktól, például V. Bacinschitől (14) származó, 1975-ös adat szerint a Gálospetri és az
Érvasad határában találhatók Románia legtermékenyebb szántóföldjei. A tulajdonviszonyok
megváltozását követő években sok volt az elhagyott (köztük több nadrágszíj-) parcella. Napjainkra a mezőgazdasági társulások elterjedésével az elhagyott földek területe minimálisra
csökkent. A talajvízszint a GT-én majdnem mindenütt optimálisnak mondható, a mezőgazdasági munkákat legnagyobb részt gépesítették. A földalap vonzereje magas (7,0).
2. A GT georendszerben az antrópikus elemek kistérségünkben a legjobbaknak mondhatók. Itt található öt település központja, a népsűrűség magasabb mint a belterületek homoki
részein. Az emberi beavatkozások erőteljesebbek, emiatt a vonzerő közepesnél jobb (6,0).
3. Az Ér teraszok térségének gazdasági-társadalmi fejlettsége a GNY-el összehasonlítva
magasabb fokúnak, de a középértéknél így is kisebbnek értékelhető (4,5). A GTII,VI,X maga-
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sabb gazdasági fejlettsége a nagy feldolgozó iparvállalatok jelenlétével, a vezetékek (földgáz,
víz, csapadékvíz levezető) és az épületek nagyobb sűrűségével magyarázható. Itt jelen van
még a szénhidrogén kitermelés Szalacs és Érselénd határában, az agyagkitermelés (házépítés,
csempekályhák készítése és az újra divatossá vált vályogvetés stb. céljából). Kistérségünk szabad női munkaerejének legnagyobb részét német és olasz lábbelikészítő cégek foglalkoztatják.
A mezőgazdaság belterjes és korszerű. A kereskedelem a mezőgazdasági termékek mellett
könnyűipari termékeket is exportál. A belkereskedelmi választék jónak mondható, és időnként kielégíti a bevásárló turisták igényeit is. A szállítások legnagyobb része az E-671-es országutat terheli. Az oktatási intézmények közül az érkörtvélyesi, érvasadi, értarcsai általános
iskolák mellett a tanulók továbbtanulása terén fontos szerep hárul az érmihályfalvi Mezőgazdasági Iskolacsoportra is. A térség településeinek művelődési élete pezsgőnek és gazdagnak
mondható. A falusi művelődési otthonok közül jelenleg az érsemjénit korszerűsítik. Kialakulóban van a kistérség múzeumainak és tájházainak hálózata. A georendszerek közül itt található az egészségügyi ellátás és ügyelet központja jelen pillanatban még Érmihályfalván, a Bujanovics-kertben. Az egyházközségek és gyülekezetek tagjainak lelki szükségletei kielégítésére
megteremtődtek az anyagi és a személyi feltételek.
4. A GT műszaki infrastruktúráját az értékelési skálán közepesnél kisebbre tehetjük (4,5),
mivel az utak korszerűtlenek, a vasúti szállítás szerepe csökkent. Igaz, hogy az E-671-es országút minősége az idén javult, de késik ennek gyorsforgalmi úttá fejlesztése, az Érmihályfalva–Nyírábrány nemzetközi út korszerűsítése, a hidak felújítása stb.
5. A jelenleg megnyilvánuló működési zavarok a GT zsákövezet jellegéből (távol a bukaresti, de gyakran még a nagyváradi „tűztől is”), az 1990-2004-es időszak kedvezőtlen politikai
széljárásával, a határon átívelő gazdasági kapcsolatok erőtlenségével is magyarázható. Ennek
következtében a működési zavarok 1,0 ponttal csökkentik a GT átlagos vonzerejét 5,59-ről
4,59-re.
III. Az Ér ártéri síkságának georendszere (GÉIII,VII,X) az egykori mocsárvilág lecsapolása
nyomán kb. 35 éve alakult ki. Főként mezőgazdasági művelés alatt álló geofácieseket foglal
magába. Három biosztáziában levő geofáciescsoportot különítettünk el:
g3.1 az egykori mocsarak helyén kialakult legelők és kaszálók geofácieseinek arculatát a
Linmionuni gmelini és a Camphorosma fajok határozzák meg a viszonylag alacsony területeken. Ezek állapotát klimax felé lehet irányítani a túllegeltetés megakadályozásával, trágyázással, fölé vetéssel, öntözéssel (ott ahol a talajvíz 2-2,5 m-nél mélyebben van). Csapadékos években, ahol a talajszikesedés még nem jelentkezett, eredményesen lehet takarmánynövényeket
termeszteni. A legalacsonyabb és/vagy gyengén termő területeken elő kell segíteni a renaturalizációt, többek között a Natúra-2000 program keretében.
g3.2 a megművelt területek geofáciesei közepes termőképességűek, nagykiterjedésű ártéri területek felszántásával alakultak ki. A klimax állapot csak akkor alakítható ki, ha a termesztett
növényeket a hidropedológiai viszonyoknak megfelelően választják ki, előnybe részesítik a
burgonyát, a cukorrépát, a kendert, a silókukoricát s más takarmánynövényt. Csak fejlett állattenyésztési komplexumok biztosíthatják a talajfeljavításhoz szükséges nagy mennyiségű szerves trágyát.
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g3.3 a folyóvízi (reofil) geofácies az Ér-csatorna és annak mellékpatakjai vizével azonosítható. A vízhozam, a víz hőmérséklete, a vízben oldott oxigén mennyisége az év folyamán nagyon ingadozik. Ezek függvényében alakul az ichtiológiai élettér. Uralkodó a ponty, ritkábban
fordul elő a harcsa és a csuka.
GÉVII: g7.1 Az Ér ártéri síkságán kis területen elkülöníthetők biosztáziában levő paraklimax
egyensúlyú geofáciesek, az egykori mocsarak szigeteinek helyén kialakult, nagyon termékeny
szántóföldek. Termőerejüket folyamatosan pótolni kell. A nagy költségek miatt kiterjesztésüket nem szabad erőltetni.
GÉXII Az elszikesedett legelők (g12.1) fáciescsoportjai párásztázia állapotában lévő georendszereknek számíthatók, mivel a lecsapolás után ezek a területek erőteljesen mesterségessé váltak. A kialakult terméketlen növény- és állatvilág nem felel meg az egykori életfeltételeknek. A
csapadékos években megindul egy progresszív folyamat az eredeti állapot visszaalakítására. Az
antrópikus beavatkozás, emberi beavatkozás nélkül is felgyorsítja a visszavadulást, de ennek
hiányában csak időlegesen alakulnak ki mocsárfoltok.
GÉXIV A falvak belterületeinek geofáciesei magukba foglalják Éradonyt teljes egészében
(g14,1), Értarcsa legnagyobb része (g14.2) Szalacs északi fele (g14.3), Gálospetri délkeleti része
(g14,4) és Ottomány északi és északnyugati utcái. Mindegyik település kihasználja a GÉ és a
szomszédos georendszerek „kontaktpotenciálját”, azaz hasznosítják az egymással találkozó
térségek erőforrásait. Nem okoznak nagyméretű beavatkozást a természeti környezetbe, hanem belesimulnak abba.
Az Ér árterületének (GÉ) területi mérlege.
1. A természetföldrajzi alkotóelemek összességükben (6,12) jóval alacsonyabbra értékelhetők, mint a GT és a GB, viszont majdnem 1,0-el jobbnak bizonyulnak, mint a GNY természeti viszonyai.
a) a domborzat vonzereje (5,5) a GNY és GT közötti, de az előbbihez közelebbi értékre tehető, mert az egykori mocsár talaja most is növeli az utak és az épületek költségeit. A felszín
elegyengetése helyett területrendezéskor a feltöltés gyakran válik szükségessé. Az E 671-es
utat Értarcsa és Éradony határában nagyon nagy befektetéssel tették használhatóvá. A talajvízszint több helyen csak 0,5-1 m mélységben állandósult, ahol a talaj elszikesedett. A belvizek levezetése az alacsonyabb területekre a leendő reökologizált térségek kialakítása kedvezni
fog.
b) az éghajlati tényezőket a GNY-hez hasonlóan értékelhetjük (7,5), mert a fagyzugok helyett a ködös időjárás gyakoribb és a csapadékos tavaszokon kiterjedt belvizek alakulnak ki.
c) a vízkészlet javítása érdekében csapolták le ezt a területet az 1960-as évek végén. Az Ércsatorna állandó folyóvizét sajnos nem hasznosítják öntözésre, sőt a csatorna megakadályozza
a víz visszajuttatását a renaturalizálandó alacsony területekre. A falvak kialakulását és fejlődését az ártézi kutak biztosította jó minőségű ivóvíz is elősegítette. A termálvíz kitermelése belterjes zöldségtermesztést és alternatív geotermikus energiát biztosíthat. Ezek figyelembe vételével a térség vízmérlege közepesnél jobbnak (5,5) minősíthető, a belvizes, az elszikesedett
földek és a visszavadítás tulajdonjogi nehézségei ellenére is.
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d) a földalappal kapcsolatban a szikes legelők meszezés, trágyázás hatására feljavíthatók, a
talajvízszint állandósult és kialakult a mezőgazdasági hasznosítás rendje. Alig találni parlagon
hagyott területeket. Ezért az itteni földek vonzereje, igaz a talajjavító beavatkozások révén,
közepesnél jobbnak mondható (6,0).
2. Az antrópikus összetevők közepesre értékelhetők (5,0) a lakosság alacsony foglalkoztatási rátája, a gyakori ingázás, a vasúti összeköttetés hiánya, a georendszer elszigeteltsége
miatt. Kedvező irányban hatnak a lakosság szakképzettsége, az országúti közlekedés javulása,
az ingázás és a tanulók iskolába járásának megoldása, a személygépkocsik számának növekedése, az érmihályfalvi Mezőgazdasági Iskolacsoport profiljainak sokszínűsítése, az magyar
nyelvű oktatás kiszélesítése.
3. A gazdasági és társadalmi fejlettség tekintetében a GÉ valamivel jobb értékelést kap
(4,0), mint a GNY mivel itt kevesebb az elhagyott föld, a földalap termelékenysége jobb, az
ipari munkahelyek valamivel nehezebben megközelíthetők. A helyi nyersanyagok feldolgozása
alacsony színvonalú, az iparvállalatok hiányoznak. A mezőgazdaság megtalálta a viszonylagos
fejlődés útjait, a kereskedelem, az oktatás, a művelődés, az egészségügy, az idegenforgalom
infrastruktúrája lassan fejlődik.
4. A georendszerek műszaki infrastruktúrája a közepesnél gyengébbre értékelhető (4,0)
0,5 ponttal gyengébb, mint a GT esetében, főleg a vasútvonalak hiánya és a talaj gyenge teherbíró képessége miatt.
5. A működési zavarok visszahúzó ereje napjainkban a GÉ területén a GNY-hez hasonlóan 1,5 pontra minősíthető.
IV. A Bogyoszlói-domblábi alföld georendszere (GBIV,VI,VIII,XV)
Biosztázia állapotában és szubklimax egyensúlyban levő georendszerek közé tartoznak a:
– g4.1 a hidrofil (nedves) legelők és kaszálók geofáciesei az állandó és időszakos vízfolyások
mentén a g2.1-el majdnem azonos körülmények között alakultak ki.
– g4.2 a külterjes szőlőültetvények geofaciesei nagyon hasonlítanak a g2.2-höz;
– g4.3 a mocsarak geofáciesei majdnem azonosak a g2.3-al;
– g4.4 a halastavak geofáciesei a szalacsi tóra és az albisi tavakra vonatkoznak. Ezek ökológiai feltételei nagyon hasonlítanak egymásra. A tavalyi (2006) esők megemelték a vízszintet és
a tavak ökorendszere klimax körüli állapotba került. Ebben jelentős szerepe volt az 5-6 évvel
ezelőtt végzett kotrásnak is. A kitermelt iszapot a terméketlen mocsaras területek feltöltésére
használták.
Biosztázia állapotában és paraklimax egyensúlyban levő georendszer (G g6.1) a
– g6.1 a tölgyesek és akácosok kevert erdeinek és a tölgyeseknek geofáciesei kistérségünk
legősibb erdei amelyek, mind a vízszintes folyóközi területeken, mind az enyhe lejtőkön előfordulnak. Uralkodik a kocsányos tölgy viszonylag gazdag aljnövényzettel. Mivel ez a
geofácies humuszban gazdag talajokra települt, a szakemberek javasolják fenntartását, szaporítását és ésszerű kitermelését.
– g6.2 a termékeny szántóföldek geofáciesei uralják a GB-t,ahol vetésforgóban termesztik a
gabonaféléket, az ipari és a takarmánynövényeket. Kisebb területeken termesztenek burgonyát és zöldségféléket.
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– g6.3 a nemesszőlők geofáciese Albis határában igazi paraklimax egyensúlyban található.
Ezeket a szőlőskerteket jól karbantartják, magas termőképességűek.
– GBXV a falvak belterületei magukba foglalják Érbogyoszló g15.1 és Albis g15.2 teljes területét, Szalacs (g15.3) és Ottomány (g15.4) déli részét. A belterületek árvízmentesek, rendezettek és
beilleszkednek a természeti környezetbe.

7. ábra: Az Ér teraszai, ártéri síksága és a Bogyoszlói-domblábi alföld georendszerei

A GB területi mérlege által mutatott vonzerő (4,43) összességében alig marad el a GT átlagértékétől.
1. A természet földrajzi viszonyok átlag értéke (7,25) csak 0,12-al marad el a GT hasonló
átlagától.
– a) A domborzatot eróziómentes, kiterjedt területű folyóközi térségek jellemzik, emiatt
vonzereje magas (7.5). Csak a magasföld nyugati pereme, Éradony határában tavasszal és őszszel van kitéve enyhe talajeróziónak, mivel felszámolták a szőlőskertek jórészét (g6.2).
– b,c,d) Az éghajlat, a vízkészlet és a földalap vonzereje megegyezik a GT hasonló értékeivel: 8,0; 6,5 és 7,0
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2. Az antrópikus alkotóelemek vonzereje hasonló a GT favorabilitási mutatójával (6,0),
mivel a vasúti összeköttetés hiányát Margitta közelsége pótolja, ami elősegítette a piacra termelő városközeli mezőgazdaság megjelenését.
3. Gazdasági-társadalmi fejlettsége hasonló a GT-hez, de nem éri el a középértéket (4,5).
Jelentősebb iparvállalatok teljes hiánya, viszont az iparszerű, magas terméshozamokat produkáló mezőgazdálkodás fejlődése jellemzi a térséget. A kereskedelem, a közúti szállítások az
egészségügyi ellátás, az oktatás színvonala hasonlít a GT-hez. Jelenleg az idegenforgalom lehetőségei még a GT turisztikai potenciálját sem érik el.
4. A georendszer műszaki infrastruktúrája jóval a középérték és a GT hasonló értéke alatt
marad (4, 0), a vasúti közlekedés hiánya és a Margitta–Ottomány megyei út gyenge minősége
és amiatt, hogy a GB viszonylagos elszigeteltségét az is fokozza, hogy Érbogyoszló központjában térerő hiányában nem használható a mobiltelefon.
5. A GB jelenleg megnyilvánuló működési zavarainak visszahúzó ereje a GT-vel megegyezően -1,0 pontra értékelhető.
Az 1. táblázat foglalja össze kistérségünkben található négy georendszer területi mérlegének értékeit.
Georendszer
GNY
GT
GÉ
GB

1a
4,0
5,0
5,5
7,5

1b
7,5
8,0
7,5
8,0

1b
5,0
6,5
5,5
6,5

1c
4,5
7,0
6,0
7,0

1Átlag
5,25
7,37
6,12
7,25

2
5,5
6,0
5,0
6,0

3
3,5
4,5
4,0
4,5

4
4,0
4,5
4,0
4,0

Átlag
4,56
5,59
4,78
5,43

5
-1,5
-1.0
-1,5
-1,0

Vonzerő
3,06
4,59
3,28
4,43

1. táblázat: A kistérség négy georendszerének területi mérlege (2006)

A georendszerek területi mérlegének valószínű alakulása 2025-ig
A realitás alapján végzett elemzések szerint a georendszereink területi mérlege 2025-ig a 2.
táblázatba foglalt értékekre javulhat.
Georendszer
GNY
GT
GÉ
GB

1a
5,5
8,5
6,0
8,5

1b
7,5
8,0
7,5
8,0

1b
6,0
7,0
6,5
7,0

1c
5,5
8,0
7,0
8,0

1Átlag
6,12
7,87
6,75
7,87

2
6,5
7,0
6,0
6,5

3
5,0
6,0
5,5
6,0

4
5,5
6,0
5.5
5,5

Átlag
5,75
6,71
5,94
6,47

5
-0,5
-0,25
-0,50
-0,25

Vonzerő
5,25
6,46
5,44
6,22

2. táblázat: A georendszerek területi mérlegének valószínű alakulása 2025-ig

I. A Nyírség romániai részén (GNY) a domborzat vonzereje (1a) az el nem egyengetett
területeken úgy javulhat, ha a jelenleg elhagyott területeken gyors ütemben folytatják az erdőtelepítést, biztosítva a biodiverzitást, azaz az akác mellett őshonos tölgyfát és nyírfát is fognak
ültetni, vegyesen a rövid idő alatt kitermelhető nyár- és fenyőfajtákkal. Az összefüggő nö-
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vénytakaró kialakításának klimatikus, szennyezésgátló, hidrológiai, eróziógátló és talajképző
szerepét kell erősíteni, többek között az energiaültetvények elterjesztésével is. Megfelelő nagyságú befektetéssel folytatódhat a homokbuckák elegyengetése, de a múlt tapasztalataiból
okulva, úgy hogy a kovárványrétegeket nem keverik össze a felső termékenyebb talajjal és az
anyakőzettel, a sivárhomokkal. Bizonyos buckaközi térségekben, ahol termékenyebb talaj (fekete homok) található, ki kell terjeszteni az öntözéses zöldségtermesztést úgy, hogy kisebbnagyobb víztárolókat alakítanak ki. Már 2007-ben az Érmihályfalva–Nyírábrány közötti nemzetközi út korszerűsítése során meg fogják változtatni a bevágások és töltések méreteit. 2025ig várható a települések belterületének növekedése is, ami módosítani fogja a domborzat arculatát, például Érmihályfalván a Deréki-kert szőlőskertjei helyén.
Ha számolunk (1b) a globális felmelegedés lehetséges következményeivel, a hosszú forró
nyarakkal, az enyhébb telekkel, a szeszélyesebb időjárással, akkor tovább kell szorgalmazni az
öntözés kiterjesztését. A csapadékos évek vízfölöslegét levezető csatornázással a kialakítandó
víztárolókba vagy a visszavadított buckaközökbe kell irányítani. Már ősztől kezdve ki kell
használni a mezővédő erdősávok telepítését támogató alapokat.
A vezetékes ivóvízhálózatot (1c) és szenny- és esővíz csatornázást minden utcára ki kell
terjeszteni. A felszín alatti vízkészletet fokozottabb mértékben kell hasznosítani a létesítendő
gyümölcsültetvényekben, miután ésszerűen végzett elegyengetéssel megfelelő talajvízszintet
alakítanak ki.
A földalap (1d) javulását az utóbbi években megmutatkozott érdeklődésre alapozzuk. Remélhetjük, hogy 2025-ig az 1970-1990 közti időszakhoz képest is nagyobb befektetéseket fognak eszközölni, amik a parlagföldek teljes és hatékony hasznosítását fogják biztosítani, a kor
leendő igényeinek megfelelően. Öntözött, intenzív gyümölcsösök, az elegyengetett homokterületeken nemes szőlőfajták újratelepítésével, a talajerő utánpótlásának rendszeresítésével, a
gépesítés, a vegyszerezés a helyi feldolgozás (biobrikett, aszalt-fagyasztott gyümölcsök, konzervek, üdítők gyártása; csemegeszőlő, borpárlat stb. termelése) megoldásával, a gazdák szövetkezetekbe tömörülésével stb. a középértéknél magasabbra emelhető a földalap vonzereje.
2. A befektetések, beleértve Érmihályfalván a Hunyadi János utcába tervezett ipari parkot, az Érmihályfalvát és Érkörtvélyest Penészlekkel összekötő út megnyitását, korszerűsítését, a határátkelő kibővítését, az antrópikus összetevők szerepét jelentősen megjavítják. A
GNY népességmegtartó és vonzó szerepét az is növelni fogja, hogy a fiatalok szakképesítése
helyben vagy Nagyváradról és/vagy Debrecenből Érmihályfalvára telepített tagozatokon oldható meg. Hasznosítható lesz a lakosság aktív kétnyelvűsége, a határon átívelő programok
megvalósításával minimálisra fog csökkenni a kistérség zsákövezet jellege.
3. Gazdasági-társadalmi fejlettségét a jelentős részben helyi nyersanyagokat, munkaerőt
hasznosító iparvállalatok, kiegyensúlyozott terméseredményeket produkáló mezőgazdaság, az
idegenforgalom (a Diószeg–Érmihályfalva borút, a határon átnyúló vadaskert, a Natúra-2000
program kivitelezése nyomán kialakult védett területek hálózata, a kerékpárutak, a panziók,
szolgáltató és kereskedelmi egységek kiépítése, Érmihályfalván az Úrkútában kifejleszthető
egy motoros- és lovassport bázis stb.) kifejlődése, a vasúti szállítás lehetőségeinek kihasználása, az áruforgalom fellendítése stb. útján valósítható meg. Az oktatási-, kulturális, orvosi,
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egyházi infrastruktúra javítását úgy oldják meg, hogy az óvodai csoportokat és az elemi osztályos tanulókat a lakóhely közelében korszerűsített tanintézményekben helyezik el. A nagyobb
tanulókat iskolaközpontokban oktatják majd. Fokozni kell a települések kontaktpotenciáljának kihasználását és a homokra merészkedett településrészek profitálhatnak az egész város,
vagy falu gazdasági és más természetű eredményeiből.
4. A GNY műszaki infrastruktúrája a közepesnél jobbra emelhető lesz, ha az említettek (2.
pont) mellett kiépítik az Érkenéz–Bagamér utat, az E671-es (Nagyvárad–Szatmárnémeti) országutat gyorsforgalmú úttá fejlesztik. Be kell vezetni a földgázt mindegyik faluba, ki kell építeni az ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózatot, majd az utak jórészét le kell aszfaltozni.
5. Ilyen fokú fejlesztés nyomán a működési zavarok visszahúzó ereje 2025-ben nem lesz
nagyobb -0,5 pontnál.
II. Az Ér teraszain (GT) a domborzat vonzereje (1a) tovább javítható, mert az erózió minimális és a térség a még hatékonyabb mezőgazdasági termelés színtere lehet. Jó alapzatot
jelent a műszaki infrastruktúra és az épületek számára.
Az éghajlat vonzereje (1b) addig tartható, amíg a szárazabb nyarak nem teszik általánosan
kötelezővé az öntözést.
A GT vízháztartását (1c) 3-4 újabb víztároló kialakításával lehet javítani. Sokkal több vizet
fognak kitermelni a 35-45 m mélyen elérhető pleisztocénkori, kavicsos üledékekből. A tavak
és a kutak körül kiterjesztik az öntözéses zöldség- és takarmánytermesztést. A vízkészlet
vonzereje a globális felmelegedés lehetséges tünetei miatt, csak 7,0 pontra jelezhető előre.
A földalap minőségének javulása (1d) az állattenyésztés fejlődésével lesz szoros kapcsolatban, mert a talajerőt a farmok megtermelt nagy mennyiségű szerves trágyájával pótolhatják.
2025-re a GT a szeszélyesebb időjárás körülményei között is modern gabona és ipari növénytermesztésre és hús- és tejtermelő állattenyésztésre szakosodott agrártérséggé válhat.
2. Az emberi beavatkozások a GT vonzerejét növelni fogják. Érmihályfalva városban és a
jelenlegi községközpontokban folytatódik a városiasodás az infrastruktúra javulása révén, a
termálvíz hasznosításával, a szemétfeldolgozó telep, a lakosság szakképesítését előmozdító
inkubátorház megépítésével, az érmihályfalvi középiskolai oktatás korszerűsítésével, tömbház
rehabilitációval, a pataktakarítás és városszépítés folyamatosságával stb.
3. A gazdasági és társadalmi fejlettség érezhetően jobb lesz a jelenleginél, ha új iparvállalatokat létesítenek mind a női, mind a férfi munkaerő foglalkoztatására belterjes árutermelő
mezőgazdaság kialakításával. Az érsemjéni és az érmihályfalvi továbbfejlesztett múzeumok
mellett a falvak tájházai be fognak illeszkedni a turisztikai körforgásba, az érmihályfalvi halastó szabadidő központtá fejlődik stb.
4. A GT műszaki infrastruktúrája az E 671-es gyorsforgalmi út kiépítésével egyidejűleg,
az Érmihályfalvától délkeletre, az Újtanyánál találkozó kerülőutak kiépítésével jelentősen fog
javulni. Minden utcát le fognak aszfaltozni. Távközlés terén felszámolják Érbogyoszló mostani hátrányát, a kistérségi helyi digitális rádió- és tv adásokat rendszeresíteni fogják.
5. 2025-ben a georendszer akkori működési zavarai mindössze 0,25 ponttal csökkentik a
T
G általános favorabilitási mutatóját.
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III. Az Ér ártéri síkságának (GÉ) esetében 2025-re ennek vonzereje közepesnél magasabb
(5,44) lesz fejleszthető.
A felszín tekintetében(1a), ha a Natúra-2000 program és más alapok segítségével sikerül
újjáéleszteni a GÉ legmélyebb területein az egykori mocsárvilág foltjait, megoldható lesz a
csapadékos tavaszok belvizeinek levezetése. Viszont a nyári aszályos időkben csak a mesterséges vízutánpótlás biztosíthatja a mocsári élővilág folytonosságát. Az antropogén felszínformákat a vízlevezető árkok mellett a korszerűsítendő utak töltései, műtárgyai, a beépített területek fogják gazdagítani.
A globális éghajlat-átalakulás ellenére az éghajlat jelenlegi vonzereje (1b), a megnövekvő
vízfelület következtében tartható lesz.
A vízkészlet (1c) magas fokú hasznosítását a mostani hidrológiai erőforrások kiszélesítése
mellett a leendő geotermikus erőművek által termelt villamos energia jelenti majd. A vízkészlet vonzereje sikeres reökologizáció révén jelentősen növelhető lesz.
A földalap (1d) jelentősen javulhat, ha a szikes talajok egy részét visszavadítják, másik részét pedig feljavítják. Az állattenyésztő farmoknak kell biztosítaniuk a termékeny parcellák, a
talaj termőerejének rendszeres pótlását.
2. Az antrópikus összetevők a helyi munkahelyek, gazdaszövetkezetek megjelenésével
tovább javíthatók.
3. A gazdasági-társadalmi fejlődést elő fogja mozdítani a lakosság egyre fokozódó ipari
foglalkoztatása Érmihályfalván, Margittán, a helyi nyersanyagokat feldolgozó kisüzemekben.
Az agrárium a takarmánynövények termesztésére és az állattenyésztés kifejlesztésére, az érmelléki halászat újraélesztésére helyezi majd a hangsúlyt. Az idegenforgalom élénkülése az éradonyi termálstrand újraindításával, 3-4 újabb hasonló kialakításával, a szalacsi négylyukú híd
környékének renaturalizásával érhető el. Társadalmi téren a szalacsi Balaskó Nándor és az ottományi Baróti Szabó Dávid és az éradonyi általános iskolák, az egészségügyi ellátás korszerűsítése, a művelődési és egyházi tevékenységek anyagi és személyi feltételeinek javítása a fő cél.
4. A műszaki infrastruktúra javításában fő szerep az E 671-es gyorsforgalmi út kialakításáé lesz, de 2025-ig minden településen ki kell építeni a vezeték- és csatornahálózatot, majd
korszerűsíteni kell minden utcában az utakat.
5. 2025-re remélhetőleg a GÉ működési zavarai csak 0,5 ponttal fogják csökkenteni a
georendszer területi mérlegének átlagát.
IV. A Bogyoszlói magas alföld (GB) természetföldrajzi viszonyai (1a, 1b, 1c, 1d), az antrópikus alkotóelemek (2) a GT feltételeinek megfelelően fognak fejlődni. A gazdasági-társadalmi
fejlődést (3) Margitta megyei jogú város előrehaladása, annak közelsége fogja meghatározni. A
GB Margitta pihenőövezetévé fejleszthető ki a hétvégi házak, a halastavak partjain kialakítandó
panziók felépítése révén. A műszaki infrastruktúra (4) fejlődését a Budapest–Brassó autópálya
közelsége (a feljáró út a Margitta melletti Tóti község külterületén épül fel) fogja irányítani, azaz tovább kell korszerűsíteni az Ottomány–Margitta megyei utat. Minden faluban a többi georendszerhez hasonlóan ki kell alakítani a vezetékek és csatornák hálózatát és ezt követően
minden utcát le kell aszfaltozni. 2025-re a GB működési zavarai legfeljebb 0,25 pontot vonhatnak le a területi mérleg átlagos értékéből.
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A területi mérleg kiszámítása szempontjából döntő befolyást jelentő 5 tényező értékeit
összesítve megállapíthatjuk, hogy kistérségünk fejlődési lehetőségei csak akkor lesznek kedvezőek, ha a helyi tanácsok itt is igazi önkormányzatokká alakulnak és eredményesen fognak
pályázni az EU strukturális és más alapjaira, Romániában pedig olyan politikai és működőtőkét vonzó légkör alakul ki, amikor a „Partium Székelyföldje” (többségében magyarok lakta
kistérségünk) nem szenved majd a múlthoz és néha még a jelenhez is hasonló hátrányos bánásmódot.
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Fórián Tünde

Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása

Földrajzi fekvés
A táj lehatárolásának problematikájával számos kutató foglalkozott munkássága során. A
táj határainak pontos meghatározását nehezítette, hogy a történelmi idők során használt tájnevek gyakran más és más területet foglaltak magukba. Ennek illusztrálására szolgál az alább
részletezett néhány példa.
A középkorban „… csak Bagamér, Kokad, Székelyhíd, Érolaszi, Köbölkút, Fancsika, Keresztur,
Bogyoszló, Szalacs és a megye északi határától körülvett községek” tartoztak az Érmellékhez1, ez a kis
táj egyaránt magába foglalt dombsági és síksági területeket is. Később a délkeleti határa kinyúlik egészen Magittáig. A 20. század elején íródott Bihar és a Szilágy vármegyék monográfiájában két különböző térséget említenek érmelléki területként, mivel mind két munka a tájhatárt
a vármegye határán húzta meg: „boráról messze földön híres érmelléki domblánczolat”2, illetve „…
csupán Tasnád vidékén van nagyobb terjedelmű lapály, az ú.n. Érmelléki síkság”3. Tehát a korábban
említett terület keleti irányban, Tasnád felé további térséggel bővült, így ebben az időben már
jóval nagyobb terület számított Érmelléknek.
A térség településeinek nevében sok esetben megjelenik az Ér előtag, mint például Érmihályfalva, Érendréd, vagy Érmindszent (Adyfalva), mely kifejezi a tájhoz való szorosabb kötődést, így több kutató szerint is e települések földrajzilag az Érmellékhez tartoznak. Azonban
itt meg kell jegyezni, hogy vannak olyan települések, melynek nevében ugyan szerepel az Ér
előtag, azonban már nem kötődnek szorosan az Érmellékhez. Példaként említhetők Érábrány
vagy Érszőllős települések, melyek Margittától DK-re, illetve ÉK-re fekszenek.
Márton Béla több munkájában is tárgyalja a tájhoz kapcsolódó névhasználati problémákat.
Szerinte valószínű, hogy az Ér és a Berettyó között húzódó dombvidék is, amely legnagyobb
részt a Berettyó vízgyűjtő területéhez tartozik, a Székelyhíd, Biharfélegyháza és Szentjobb között kinyúló bortermő vidék hatására kapta az Érmellék nevet. A környező községeknek érde-

1
2
3

Jakó Zs., 1940. 15.
Borovszky S., 1901. 8.
Petri M., 1901. 111.
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kében állt ezt a nevet használni, hogy borukat el tudják adni, így lett a Berettyó partvidék is érmelléki, annak ellenére, hogy a tájhoz nem fűzte szorosabb kapcsolat.
További problémát jelent, hogy a történelem során többször is módosították az országhatár, illetve a vármegyék, megyék határának vonalát, aminek köszönhetően, a táj többször is
úgymond feldarabolódott, és a térség települései egymástól elszigetelődtek. Ma több, korábban az Érmellékhez tartozó település területe (Bagamér, Pocsaj környéke) Magyarországra került, míg a vízgyűjtő több mint 90%-a Romániához tartozik.
Az Ér vízgyűjtő területe (közel 1500 km2) jóval nagyobb térségre terjed ki, mint az Érmellékként ismert táj. Magába foglal olyan térségeket is, amelyeket nem sorolnak az Érmellékhez,
így például a nyírségi homokdombok (Füzek forrásvidéke) és a Szilágysági-dombság (Csaholyi-patak és a Szakácsi-patak forrásvidéke) egy részét. Azonban az Ér és a Berettyó között húzódó híres bortermelő Érmelléki-dombság területéről a vizek már a Berettyó irányába tartanak (1. ábra).
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Nyírség
Szilágysági-dombvidék
Érmelléki-dombvidék
Kraszna-síkság
NagykárolyÉrmiháhyfalvi-síkság
6. Ér-síksága
A. Nagykároly (Carei)
B. Tasnád (Tăşnad)
C. Bihardiószeg (Diosig)
D. Pocsaj
E. Bagamér
F. Érmihályfalva (Valea
lui Mihai)

1.
2.
3.
4.
5.

1. ábra: Az Ér
vízgyűjtő területe

A romániai tájkataszter alapján az Érmellék egy középtáj, mely két kistájra osztható:
– Ér völgye vagy Szalacsi-sík (Cîmpia Sălacei): a Szamos régi lefolyása a Körösök síksága
felé, mocsaras süllyedék terület, benn a Berettyóba tartó Ér folyócskával
– Érhát, Érmelléki-hát vagy Tasnádi-sík (Cîmpia Tăşnadului): az előbbit DK-ről szegélyező magasabb hordaléksík; híres borvidék.4
Benedek Zoltán az Érmellék című munkájában a táj lehatárolásánál egyaránt megpróbálta
figyelembe venni a gazdasági kapcsolatokat, az Ér előtagú település neveket, a természetföldrajzi határokat, és így egy megközelítőleg 800 km2-es területet jelölt ki (2. ábra). E tájbesorolás
nevezéktana jóval bővebb 6 kistájat különít el, mely szerint az Érmellék kiterjed az Ér-síkságára, a Nagykároly–Érmihályfalvi-síkság és az Érmelléki- vagy Szalacs–Székelyhídi-dombvidék közel felére, illetve a nyírségi dombok kis részére. Azonban a Szekeres-patak és a Szakácsi-patak vidéke már a Kraszna-síkságon fekszik (1-2. ábra), pedig véleményem szerint mindkét kistáj fejlődéstörténete, illetve a kialakult táj külső megjelenése indokolná, hogy az Érmellékhez sorolja.

2. ábra: Az Érmellék lehatárolása
1. Nagykároly (Carei), 2. Érmihályfalva (Valea lui Mihai), 3. Bihardiószeg (Diosig), 4. Szalacs (Sălacea), 5.
Tasnád (Tăşnad), 6. Újnémet (Unimăt), 7. Pocsaj, 8. Margitta (Marghita), 9. Bagamér, 10. Szaniszló (Sanislau)

4

Hajdú-Moharos J.–Sasi A.–Erős L., 1993. 24.
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Megállapítható, hogy az Érmellék területi egységén belül a változékonyabb társadalmi-gazdasági faktoroknak gyakran jutott nagyobb szerep a viszonylag állandónak tekinthető természetföldrajzi szempontokhoz (pl. vízgyűjtő terület, a táj jellege) képest. Valószínűleg ez lehet a
magyarázat annak, hogy az évszázadok során ennyire változott a táj megítélése. Véleményem
szerint a legkomplexebbnek a romániai tájbeosztás tekinthető, mely közel azonos szinten veszi figyelembe a különböző faktorokat, és majdnem teljesen lefedi a történelem során Érmellékként ismert területeket.
Geológiai fejlődéstörténet
Az évmilliók alatt a terület kialakulását a tektonikus mozgások jelentősen befolyásolták és
még ma is hatással vannak a táj fejlődésére; a Szatmári-síkság süllyed, míg a Nagykároly–
Piskolt régió pedig emelkedik. Az Érmellék területén a főtörésvonal már a harmadidőszakban
ki alakult (Gálospetri-árok5), ahol az aktív mozgásokat manapság is 5,5-7,1-es erősségű
földrengések kísérik (pl. 1829, 1832-34, 1987-88) (3. ábra).

3. ábra: A Kárpát-medence ÉK-i részének földrengésfészkei és a kristályos aljzat aktív törésrendszere
(K. Gribovszki, F. Vaccari, 2004)

5

Edit Thamó-Bozsó–Árpád Magyari–Attila Nagy–Zoltán Unger–Zsolt Kercsmár, 2007. 18.
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A mezozoikumban kb. 100 millió évvel ezelőtt a Hercinai (Variszkuszi)-hegységrendszer
árkos vetődéssel a mélybe süllyedt és egy árokrendszer alakult ki. Mivel a bezökkenés mértéke
eltérő volt, ezért ma már egyes területeken a felszínhez közelebb egységes rög formájában,
máshol pedig mélyebben több ezer méter vastag üledék alatt találhatóak meg a maradványai.
Az Ér-síksága és a Szamos-síksága kb. 60-70 millió éven át fokozatosan, lassan süllyedt, következésképpen vékony tengeri üledéket, agyagos-márgát találhatunk a hercini rétegek felett.
A kréta időszakban megindult az Érmelléktől keletre található Bükk és Meszes hegységek kiemelkedése, és ezzel egy ütemben fokozódott a környező medencék süllyedése is, beleértve a
már említett két síkság területét.
A harmadidőszaki, oligocén (36-25 millió év) agyagos-márga és homokkő rétegek 200 mnél vastagabbak. A Pannon-tenger ezzel szemben már több száz méter vastagságban halmozott fel agyagos-márgát, ami valószínűleg a Bükk és Meszes hegységek kiemelkedése során a
süllyedő medencékbe lemosódott üledék-felhalmozódás eredménye. Szolnoktól Nagykárolyig
DNy-ÉK irányban, mintegy 150 km hosszúságban és 20-30 km szélességben eltemetett
úgynevezett flisöv (Szolnoki-flis) húzódik6. Az alsó pannóniai (kb. 12-9 millió év) réteg márga,
márgás-homok, agyagos durva kavics szén és agyagos széntelepekből áll, a felszín alatt kb.
800-900 m-től egészen 35-70 m-ig, a felső pannóniai (9-5,4 millió év) márga, homokos-márga,
szürke agyag, homokos-agyag rétegekig tart. A pannóniai korszakból származik a kőolaj- és
földgázkincs egy része is, valamint homokrétegei fontos hévíztározó szerepet is betöltenek.
Az intenzívebben süllyedt területeken, mint amilyen a Kraszna síksága és az Ér síksága
volt, az üledék vastagsága elérheti akár a 3000 m-t is. A geofizikai mérések és a fúrások alapján a völgyben fekvő Endrédnél 3000 m, a síkság peremén található Királydarócnál és
Szalacsnál 2200 m-nél érték el a kristályos kőzetet.7 A sasbércszerűen megmaradt rögök felett
csak 1400-1500 m vastag üledék található, Petrinél 1511 m, Nagykárolynál pedig már csak
800-1000 m. Szaniszló–Piskolt–Vasad vonalában ismét nyomozható egy kisebb bezökkenés,
így Piskoltnál szintén vastagabb az üledék, 1997 m-ig található meg, míg az országhatárnál
újra egy magasabb lépcső emelkedik.
A Pannon-tenger tóvá zsugorodott össze végül teljesen feltöltődött. A pliocén időszakban
(5,4-2,4 milló év) erre az egyenetlen felszínre vékony rétegben folyóvízi eredetű homokkövek
halmozódtak fel. A Körös-medence egyike volt azoknak a területeknek, ahol a süllyedés tovább folytatódott.
A pleisztocénben (2,4-0,01 millió év) döntően a tektonikus mozgások, a folyóvízi akkumuláció, és az eolikus felszínformálás volt a jellemző, illetve ekkor alakult ki a terület folyóvíz
hálózata. A pleisztocénen belül is a Würm (70.000-10.200 év) korszakban zajlottak le a legjelentősebb változások.

6
7

Karátson D., 1997. 128.
Benedek Z., 1973. 20.
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A kutatók már az 1800-as években megállapították, hogy az Ér völgyében található hatalmas meandereket, illetve a 4-5 km széles völgyfeneket biztosan nem alakíthatta ki az Ér. Az
1900-as években már a Tisza és a Szamos egyesült folyóvízi eróziójának tulajdonítják a völgy
kialakítását (Cholnoky J., Kádár L., Bulla B.), Márton B. (1943) az Érkeserű leírása című munkájában megjegyzi, hogy a Szamos alakította ki a völgyet, és a település határban található 1630 m magas „Szamos” teraszt. A geológusok és a geomorfológusok közül is sokan foglalkoznak a Szatmári-síkság és a Nyírség kialakulásának probléma körével. Azonban a folyók mederváltásának, illetve a hordalékok felhalmozódásának a pontos ideje még ma is kérdés, így a
feltüntetett koradatok csak tájékoztató jellegűek.
A pleisztocén kezdetén a kárpáti hegységkeretből kilépő folyók délnyugat irányban haladtak keresztül a mai Nyírség és Bodrogköz területén, hatalmas hordalékkúpot építve. Az ŐsTisza a nyírségi hátról kelet felé lecsúszott (4/A ábra), ennek bizonyítékának gondolta Benedek Z. (1960) a Bere-Csomaköz-Vasadnál található ágat, mely mélyebben fekszik a többi
völgytől. A Nagykárolynál található kiemelkedő pannon hátságtól nyugatra talált utat magának
a Tisza az Ér-síksága felé, ahol egyesült a Szamossal. Az érmelléki árokrendszerben haladtak a
Körösök-süllyedéke felé és formálták át a területet, így egy széles eróziós síkot alakítva ki
(megközelítőleg 40-25 ezer éve). Az alsó és középső pleisztocénben az Ős-Tisza hordalékkúpját főleg az Érmellék irányába növelte, de az Ér déli kapujáig már nem ért el a durvább
szemcséjű hordaléka, ott már csak finom szemű homokot, illetve iszapot lehet találni.

4. ábra: Az Északkelet-Alföld folyóhálózatának változásai a pleisztocén folyamán (Borsy Z., Félegyházi E. 1984)
A. Alsó-pleniglaciális, B. Felső-pleniglaciális I., C. Felső-pleniglaciális II., D. Későglaciális, E. Jelenkor
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A Nyírség területén ekkor a mai Bodrog mellékfolyói, többek között a Tapoly, az Ondava,
a Laborc, és a Latorca haladtak keresztül észak-déli irányban és tovább növelték a nyírségi
hordalékkúp területét (4/B. ábra).
Borsy Zoltán (1987) szerint a Körös vidék további süllyedésének hatására a síkságába bevágódva alakította ki az alföldi viszonylatban is mély, 5-8 km széles Ér-völgyet. Ez kihatással
volt a Bereg–Szatmári-síkság összes vízfolyására is, így a felerősödött eróziós tevékenység hatására a Nyírségtől K-re fekvő terület alacsonyabbá vált8. Azonban Benedek Z. (1960) ezt a
bevágódást nemcsak a Körösök vidékének pleisztocén végi újabb erőteljes süllyedésének tulajdonítja, hanem véleménye szerint a (fenyő-nyír fázisban) megnövekedett lefolyó vízmenynyiség is hatással volt a Tisza–Szamos hordalékteraszának kialakulására.
Később a Bodrogköz és a Beregi–Szatmári-síkság területe is erőteljes süllyedésnek indult
és kb. 20-60 m-rel került a Nyírség szintje alá. Ennek következményeként a Tisza fokozatosan
elhagyta az Ér-síkságát és ÉÉNy-i irányba fordult, ez azonban azt is jelentette, hogy a Tisza a
Bodrogközben gyűjtötte össze az északról lefolyó vízfolyásokat, így a Nyírség területén is
megszűnt a folyóvízi felszínformálás (4/C. ábra). Benedek Z. (1996) a Tisza irányváltásának
idejét 30.000-25.000 év közé helyezi.
A Szamos azonban még az Ér völgyében maradt egészen 16.000-13.000 évig, ezt a feltevést
az is igazolja, hogy a fiatal holocén teraszok hiányoznak az Érmelléken. A Szamos a Szalacsiés Tasnádi-domvidék közelében folyt és fokozatosan észak felé tolódva, Gencs és Terem irányába helyeződött át a meder és végül a folyó elhagyta az Érmelléket (4/D. ábra). A megnövekedett szintkülönbség és a felerősödött erodáló képesség hatására kavicsos hordalékot halmozott fel a Szatmári-síkság irányába. A süllyedék hatására valószínűleg a nagykárolyi pannon
rög is kibillent és a déli része emelkedni kezdett.
A szomszédos északi területek süllyedése miatt a Kraszna is teraszbevésést végzett völgyében és az érmelléki északi kapunál építgette hordalékkúpját, mely hordalékkúp még inkább kiszorította a Szamost az Érmellékről. (A Tasnád és Alsó-Szopor közötti dombvidék kavicsos
anyagáról kiderült, hogy a Szamostól származik, így a Kraszna a Szamos hordalékába véste be
a teraszait.) A korábbi Szamos medrekben talált lefolyást és formálta tovább azt, ekkor véglegesen megszűnt a völgyben a bevágódás. Kraszna meder maradványt Ákos–Csög vonalában
figyelhetünk meg. Ettől az időszaktól kezdve már csak a Kraszna áradásai jelentettek nagyobb
lefolyó vízmennyiséget a völgyben.
A folyami üledékek vastagsága a mélyebb szinteken 100-150 m, míg Nagykárolyi-síkság
alatt és a város alatt csupán 50-60 m. A hordalékkúp rétegek vastagsága a Szilágyi- és a Tasnádi-dombvidék területén a teraszképződményekben 25-60 m.
Megközelítőleg 30 ezer évvel ezelőtt, egy időben a Tisza folyóvizeinek a Nyírség területéről
történő elvándorlásával, az éghajlat fokozatosan hidegebbé és szárazabbá vált. Ennek következtében a folyóvízi hordalékokat az erős ÉNy-i és ÉK-i szelek formálták tovább, különféle
homokformákat (szélbarázdák, garmadák, parabolabuckák) alakítva ki. Fény–Csanálos–Sza-

8

Borsy Z., 1987. 17.
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niszló–Érmihályfalva vonaláig található a homokbuckás Nyírség határa (5. ábra). (Az 1. ábrán
jól látható az uralkodó szélirányba rendeződött homokfelszín a nyírségi területen.) A fentebb
említett vonaltól Dk-re már lösz és vörösagyag található, mivel a hordalékkúpok anyagából
származó porfrakció távolabb löszként, löszös-homokként vagy homokos-löszként halmozódott fel. A löszös fedőtalaj vastagsága 2-5 m, korát 47-25 ezer évre becsülik. A Nagykárolyisíkságon folyami hordalékkal betemetett futóhomokot, és homokos-löszt harántoltak, a felszínen pedig vörösagyag található, melyből következik, hogy a folyóvízi és az eolikus felszínformálás egy időben zajlott le.9
A holocénban lelassult a süllyedés mértéke, nem épültek hordalékkúpok, így a folyók oldalazó erózió révén változtatták medrüket. Már a pleisztocén végén megindult az ártéri síkságokon a folyómedret kísérő, a környezetüknél 2-3 m-rel magasabb folyóhátak kialakulása,
azonban a többségük a holocén időszakában keletkezett. A folyóhátak által elgátolva több
helyen vizenyős, lápos, mocsaras terület alakult ki (Pl. Sárrétek, Ecsedi-láp).
Az Ecsedi-láp keleti peremterületén, a Szamos elhagyott medreit kísérő folyóhátai között
megrekedtek a folyók áradásai, így egy lápos terület jött létre. Az Ecsedi-láp feltöltődésével
egy időben, a süllyedék keleti részén, a mai Homoród mentén a Szamos, valamint a Szekerespatak közelében pedig a Kraszna nagyobb áradási ismét átcsaptak az Ér-völgyébe és elmocsarasították. Ez minden évben megismétlődött az Ecsedi-láp lecsapolásáig, és a Kraszna vízrendezéséig. (1940-ben a gát átszakadt és újra elöntötte a Kraszna árvize az Érmelléket.)

9

Benedek Z., 1960. 142.
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5. ábra: Az Érmellék kőzettani vázlata
1. Pannon-tenger üledékei, 2. Pleisztocén-óholocén vörösagyagos terület, 3. Pleisztocén-óholocén löszös terület,
4. Futóhomok terület, 5. Óholocén-holocén ártéri üledékek

Geomorfológia
A fentebb részletezett folyamatok következtében 5-8 km széles, átlagosan 10-20 m mély
völgy alakult ki. A völgy síkját az Ős-Tisza és Szamos elhagyott folyómedrei, levágott kanyarulatai, illetve a völgy belsejében megmaradt teraszszigetek teszik változatossá (6. ábra).
Az Ér medrét mindkét oldalon igen magas partfalak kísérik (1. és 6. ábra). A völgy irányára
merőlegesen (ÉNy-DK irányban) megrajzolt metszetek alapján elmondható, hogy a völgy
kissé aszimmetrikus. A partfalak az északi oldalon jóval alacsonyabbak, átlagosan 0-20 m magasak, amelyeket a Nyírség felől érkező patakok hátravágódással feldaraboltak, míg a Szilágysági–Szalacsi-dombságnál sok helyen még a 40 m-t is meghaladják. Az Ér-síksága az északi
kapu irányába 15-18 km szélessé válik, a völgyet a délkeleti oldalon már a Kraszna enyhén
emelkedő hordalékkúpjának területe kíséri (6. ábra).
Benedek Z. (1960) hordalékkúp teraszoknak véli, és szerinte a nagy szintkülönbség nem lehet az ősfolyó bevágódásnak a következménye, hanem a rajta felhalmozódott vastag futóhomok és lösz rétegeknek köszönhető.
I. számú teraszszint a völgy síkjától 2 ill. 6 m magasságban, a völgyben csaknem mindenütt
megtalálható. Ezt a szintet az áradások már nem érték el, így az ősember szálláshelyeként
szolgálhatott, erről tanúskodnak archeológiai leletek is (pl. Ottománynál, Érkeserűnél).
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A II. teraszszintet 4 különböző tengerszint feletti magasságban lehet megfigyelni. (II/a 112125 tszf. magasságban csak a nyírségi oldalon, vörösagyag fedi; II/b 112-132 tszf. magasságban, futóhomok és vörösagyag borítja; II/c a déli oldalon 140-160-151 tszf. magasságban,
Szalacs–Székelyhídi magaspartot infúziós löszök, típusos löszök, és vörösagyag fedi jelentős
magasságkülönbséget eredményezve; II/d átlagosan 160 m magas.) (6. ábra) A Szamos oldalazó
eróziójának köszönhetően ezt a magaspartot több helyen alámosta, öblözeteket alakított ki.

6. ábra: Az Ér-völgyének ÉNy-DK-i irányú keresztszelvényei
(1. Bihardiószegnél, 2. Gálopetrinél, 3. Nagykároly és Érszakácsi között)

A völgyfenéken a Szekeres-patak forrásától Érhatvanig egy kb. 45 km-es távon az esés 119
m, míg Érhatvantól Pocsajig kb. 65 km hosszú szakaszon a terület esése már csak 18 m. A
terület esése főleg Mezőteremtől csökken le igazán (km/20 cm), ahol a kanyarulatok és a nádasok ezt tovább lassították. A forrásvidék Szekeres-pataknál 240 m magas, de a Tasnádidombság területén eredő Csaholyi-patak és a Szakácsi-patak forrásvidéke már 300-340 m tengerszintfeletti magasságban van, Pocsaj településnél a torkolat vidék 95 m.
A völgyben az elhagyott hatalmas kanyarulatok és a meder fokozatosan feltöltődött. Az Ér
kicsiny vízfolyása a völgybe érkező patakok vizével együtt „elveszett” a mocsaras területen. A
kialakult völgy az esőzések és a hóolvadások vizét sem tudta levezetni, már az 1-2 cm-es áradás is hatalmas területet öntött el. Továbbá az a tény, hogy a Berettyó-völgye magasabban húzódik, mint az Ér-völgye, tovább nehezítette az Érmelléken felhalmozódott víz lefolyását. Ha
sok volt a víz a Berettyóban, az visszatorlasztotta az Ér vizét. Azonban az Ér a szárazabb
években majdnem teljesen kiszáradt, és a vízhiány élelmezési gondokat jelentett.
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Szabályozások
A 18-19. században egyre sürgetőbbé vált a mocsaras területek lecsapolása, az árvizek idején lezúduló hatalmas vízmennyiség csatornákba való terelése, illetve az öntözést szolgáló
tározók kialakítása. Ennek érdekében Gr. Károlyi Ferenc már 1751-ben megkezdte az Ecsediláp lecsapolását, 2 év alatt 6 km hosszú csatornát építtetett, azonban halála után az építkezés
abbamaradt és a csatorna feliszapolódott.10 A munkát 1778-79-ben folytatták, amikor is a
Krasznát Szamosszegtől Domahidáig csatornázták. 1781-ben Mezeő Cyrill mérnök elkészítette az Ecsedi-láp lecsapolási térképét. (Ez a térkép a láp eddig ismert legkorábbi ábrázolása.11) 1842-ben Diószegen megalakult az Érszabályozási Társaság és elfogadták a vidék szabályozási tervét. 1852-ben megalakult a Berettyó–Sárrét szabályozási Társulat, melyhez 1859-ben
csatlakozott az Ér-osztály (Pocsajtól Szalacsig terjedő érdekeltséggel). Azonban az Érszabályozó társulat, nem tudta feladatát ellátni, így feloszlott12.
1866-ra már a Berettyót csatornán keresztül a Sárrét területéről elvezették és Szeghalomnál
a Sebes-Körösbe irányították, melynek következményeként a Sárrét területe kiszáradt. Később 1867-ben Klasz Márton mérnök kidolgoztatta az úgynevezett Gyoma–Péterfalvi csatorna megépítésének tervét – a Köröst a Tiszával összekötő hajózható csatorna lett volna, a
Kraszna, Szamos, Berettyó és az Ér átvágásával. 1888-ban megalakították a Krasznaszabályozó
Társulatot, elnöke Tisza István volt. Ezt követte 1894-ben az Ecsedi-láplecsapoló és Szamosbalparti
Ármentesítő és Belvízszabályzó Társulat megalakulása Nagykárolyban, és meg is kezdték az
Ecsedi-láp lecsapolási munkálatait. 1898. március 20-án átadták a Kraszna új medrét, kiépítették a védőgátat és lecsapolták az Ecsedi-lápot.
1900-ban hozzáfogtak az Ér rendezési tervének elkészítéséhez, azonban a két világháború
jelentősen lelassította a megvalósítást.
A román hadsereg a magyar–román határ mentén 1937-től 1940-ig kiépítette a hozzávetőlegesen 300 km hosszúságú, II. Károly királyról elnevezett Carol-vonalat, melynek egyik fontos szárnya az Érmelléken haladt keresztül. Ennek a védmű-rendszernek az úgynevezett tankárok is része volt. Krasznamihályfalvánál a 8 m széles harckocsiárkon keresztül zúdult be a
Kraszna vize a Szekeres-patakba, melyet 1942-ben kb. 1500 m hosszúságban betemettek, ezzel csökkentve az árvízveszélyt.
Az 1942-ig kialakított keskeny Ér-csatorna a víz levezetésére nem volt elegendő. Az Ér
Székelyhídig már a harckocsi-csapdaárokban folyt, mely csaknem teljesen vízmentessé tette a
vidéket, így Márton B. szerint Éradonyig is alkalmas lenne rá, hogy levezesse a felesleges vizet.13 1943-re kiásták az Ér csatorna alsó 30 km-es szakaszát, ennek ellenére mégis pusztított
az árvíz. Továbbra is cél volt Ér hajózhatóvá tétele, illetve a tározók kialakítása.”14
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Fejér L., 2001. 39.
Fejér L., 2001. 50.
Borovszky S., 1901. 262-263.
Márton B., 1942. 375-378.
Márton B , 1943. 17-22.
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1965-ben fogadták el az új 54.181 ha lecsapolásáról szóló csatorna építési tervet, majd
1967-ben kezdték meg a munkát. Érszentkirálytól 91 km hosszú, 5-7 m fenékszélességű, 5-6 m
mély főcsatorna készült el és 4 nagyobb zárógátas tározó medence. Az összességében a kialakított csatornarendszer hossza (a belvíz elvezető csatornákkal együtt) meghaladja a 700 km-t.15

1. kép: Nádassal borított Ér-csatorna

2. kép: Csaholyi-patak kotrás után, Oláhcsaholy

Vízhálózat
Az Ér Újnémettől délre a szopori erdőkből ered, Szekeres-patak néven, Érszentkirálytól
kapja az Ér nevet. A forrástól a torkolatig összesen 116 km hosszú. Anonymus Hómosó Ér
néven említi.
Az Ér vízgyűjtő területe 1550 km2, a vízfolyások teljes hossza 651 km, így a vízfolyássűrűség 0,42 km/km2. Összesen 87 mellékág, és patak tartozik a vízgyűjtő területhez, melyek átlagos hossza 7,5 km. Leghosszabb és egyben legbővizűbb mellékvizei a Füzek, a Kekec és a
Csaholyi-patak. A Füzek gyűjti össze a Nyírség dombjairól érkező erek vizét, a Kekec és a
Csaholyi-patak pedig a Tasnádi-dombság pannon-tengeri üledékkel fedett területéről ered. A
Szalacs–Székelyhídi-dombvidékről mindössze néhány rövidebb patak tart a völgy felé, melyek
egyben a legrövidebb mellékágaknak is számítanak a vízgyűjtő területén.
Mivel a patakok mederszélessége 50 cm-től 3-4 m-ig terjed, gyakran a meder teljes keresztmetszetét növényzet, nádas borítja, illetve a medermélység pár cm-től 3-4 m-ig terjed, a
patakok vize nem ritkán alig csordogál a mederben, több esetben találkozhatunk álló vízzel is.
Szárazabb időszakokban a medrek egy része ki is szárad, vagy eltűnik a növényzet alatt, azonban a csapadékos hónapokban viszont nem képesek levezetni a felhalmozódott vízmennyiséget, így belvíz sújthatja a környéket. Mivel az Ér vízgyűjtő területén a finom szemcséjű üledékes kőzetek dominálnak (lösz, vörösagyag, homok), és a patakok hordalékszállító képessége

15

Benedek Z., 1996. 109.
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kicsi, fenn áll az eliszapolódás veszélye, melyet rendszeres karbantartási munkákkal, mederkotrással kell megakadályozni.
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Kalmár József

Az Ér forrásvidékének hidrokémiai vizsgálata1

1. Bevezetés
Az Érmellék kistérséghez a romániai Bihar Megye észak-nyugati területei tartoznak. A kistérséghez legközelebbi nagyvárosok Nagykároly és Nagyvárad, az Érmellék „fővárosa” Érmihályfalva. Az Érmellék társadalomföldrajzi, néprajzi és kulturális szempontból is rendkívül
gazdag, emellett vízrajza és természetföldrajza is meglehetősen sajátságos.
A Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma célul tűzte ki a kapcsolattartást a határon túli magyar területekkel. Ennek jegyében a kistérségben több kutatás is kezdetét vette,
melyek célja elsősorban az Érmellék kulturális és természetföldrajzi viszonyainak megismerése és felmérése. Jelen tanulmány az Ér-forrásvidék felszíni vízfolyásainak hidrokémiai jellemzőit mutatja be, ezenfelül utal a patakok vizének felhasználhatóságára, vizsgálja a szennyezések eredetét.
Természetes vizekkel az emberiség, sőt minden élőlény már létezésének kezdete óta kapcsolatban van. A természetes vizek felhasználhatóságát egyértelműen meghatározzák azok kémiai és biológiai jellemzői. Elég, ha arra gondolunk, hogy a tengeri élőlények elpusztulnak a
jóval kisebb sótartalmú édesvízben, míg a szárazföldi élőlények életben maradásához elengedhetetlen az édesvíz. Vannak a víznek olyan tulajdonságai, melyeket könnyedén, akár pusztán érzékszerveink segítségével is meg tudunk állapítani. Ezek alapján döntünk a felhasználásról. Például az állatok sem isznak „büdös” vízből, a háziasszonyok nem a zavaros patakban
mostak. Azonban vannak olyan létfontosságú, a természetes vizek felhasználhatóságát jelentősen befolyásoló hidrokémiai és hidrobiológiai paraméterek, melyek csak laboratóriumi vizsgálatokkal határozhatók meg. Például ilyen a vízben oldott nehézfémek koncentrációja, vagy a
vízben megtalálható baktériumok száma. A hidrokémiai és a hidrobiológiai vizsgálatok célja
tehát, hogy felmérjék a különböző természetes és feldolgozott vizek azon tulajdonságait, melyek esszenciálisak a különböző célú felhasználás szempontjából. Különösen fontos az, hogy
a vizsgálatok nagy biztonsággal meghatározzák a különböző természetes vizek és szennyvizek

1

Témavezető: Dr. Braun Mihály. Közreműködők: Fórián Tünde Ph.D. hallgató, Bellér Gábor vegyész
hallgató, Turi Ildikó vegyész hallgató, Tímári Sarolta kémia-angol szakos hallgató, Karanyicz Edina biológus hallgató.
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emberi szervezetre és környezetre gyakorolt hatását. Általában az érdekel minket a legjobban,
hogy lehet-e fogyasztani azt a bizonyos vizet, lehet-e vele főzni, lehet-e benne mosni, alkalmas-e öntözésre, okoz-e gondot, ha a természetbe visszajut.
Az Érmellék felszíni vízfolyásokban nagyon gazdag, de jelentős felszín alatti vízkészlet is
megtalálható a térségben. Az Ér árterének nagy része mocsaras volt, amit mára részben lecsapoltak. Az Eret rengeteg, nagyon kis vízhozamú patak táplálja. Ez azt jelenti, hogy szinte minden kistelepülésen átfolyik egy. A lakosok gyakran közvetlenül kapcsolatba kerülnek ezeknek
a patakoknak a vizével. Éppen amiatt, hogy az emberek naponta használják a természetes vizeket, például mosásra, öntözésre, egészségük érdekében kiemelt fontosságú a vizek hidrokémiai jellemzőinek ismerete. Továbbá, akkor is lényeges a különböző eredetű vizek kémiai
tulajdonságainak meghatározása, ha ezeket nagyüzemi célra ipari vízként, vagy öntözővízként
alkalmazzák. A gazdag termálvízkészletre alapozva több helyen már strandokat is létesítettek,
melyeknek jelentős a szennyvízkibocsátása.

2. Irodalmi áttekintés
Egy földrajzi térséget lehet tanulmányozni társadalmi és kulturális szempontból, vizsgálni
lehet történelmét és néprajzát. Ezen felül lehet a természettudományok több területén kutatásokat végezni a térség természetföldrajzának megismerésre. Az Érmelléket eddig, kevés kivételtől eltekintve, minden fentebb említett szempontból elhanyagolták. A hiányt pótolandó, a
Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiumának gondozásában, 2006-ban, egy társadalomtudományi és történelmi jellegű összefoglaló kötet jelent meg a kistérségről Érmelléki
Kalauz címen. Erre a kötetre, tematikájából adódóan, jelen kutatás csak kismértékben támaszkodhatott.
Az Ér-forrásvidék hidrokémiai felméréséhez szükséges térképanyagot Fórián Tünde Ph.D.
hallgató szerkesztette, a szükséges természetföldrajzi adatokat pedig a legváltozatosabb forrásokból gyűjtöttük össze. Ezek közé tartoznak többek között tanulmánykötetek, pl. Benedek
Zoltán: Geomorfológiai tanulmányok az Érmelléken és Carei–Nagykároly vidékén (Földrajzi Közlemények
2 kötet, 1960., 141-157); és régi katonai térképek. Nagy hasznát vettük a lakosok helyismeretének, akik el tudták mondani, hogy az egyes patakok környezetében milyen emberi tevékenység zajlik.
Az elvégzett analitikai kémiai vizsgálatok szabványműveletek. Az elemzésekre vonatkozó
szabványokat az 1. táblázat tartalmazza. Magyarországon jelenleg a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szabja meg az egyes oldott anyagok ivóvízre vonatkozó megengedett határértékeit.
Ugyanez a rendelet szabályozza az elfogadható vízvizsgálati módszereket is.
A kistérség több, nagyobb folyók vízgyűjtőterületének teljes limnológiai felmérését tartalmazó kötetben is szerepel, természetesen csak említés szinten, egy nagytérség részeként. Ilyen
kötetek például: TISCIA monograph series: The Körös Rivers’ Valleys (1997, Szolnok–Szeged–Targu
Mures), The Szamos River Valley (1999, Szolnok–Szeged–Targu Mures). Ezek a kötetek hasznos vezérfonalat nyújtottak jelen kutatáshoz is.
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3. Célkitűzés
Célul tűztük ki az Érmellék kistérség vízrajzi viszonyait alapvetően meghatározó Ér-patak
forrásvidékén található kis vízhozamú felszíni vízfolyások hidrokémiai vizsgálatát. A víz- és
iszapminták elemzésével kapott analitikai eredmények és a térség ismert természet- és településföldrajzi viszonyai közötti összefüggéseket kívántuk tanulmányozni. Továbbá meg akartuk
állapítani az említett folyóvizek kémiai minőségét, fel akartuk mérni, hogy milyen felhasználási
célra alkalmasak. Ha szükséges, javaslatot teszünk arra, hogy hogyan lehetne ezeknek a patakoknak a szennyezettségét csökkenteni.

1. ábra: A mintavételi helyek (Szerk. Fórián Tünde)
Analitikai művelet

Szabvány

minták tárolása, bemérés
pH mérés
kémiai oxigénigény (KOI) meghatározása
fajlagos elektromos vezetőképesség mérés
Cl koncentráció mérése
lúgosság meghatározása titrálással
+
NH4 koncentráció mérése
NO3 koncentráció mérése
NO2 koncentráció mérése

MSZ 1484-7:2001, MSZ 21470-94:2001
MSZ 448/22:1985
MSZ 448/20:1920, MSZ 200/16:1982
MSZ 448/32:1977
MSZ 448/15:1982
MSZ 448/11:1986
MSZ ISO 7150-1:1992
MSZ 448/12:1982, MSZ 12750/18:1974
MSZ 448/12:1982

foszforformák meghatározása

MSZ 12750/17:1974

1. táblázat: Az analitikai eljárásokra vonatkozó magyar szabályok
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4. A mintavételi helyek általános jellemzése
Az Érmelléket dél-keleten az Erdélyi-középhegység határolja, észak-nyugaton a Nyírség.
Az itt található két legnagyobb település Nagykároly és Nagyvárad, amik egyben a kistérség
északi és déli határának is tekinthetők. A terület nevét a rajta átfolyó, a térség jellegzetes vízrajzi viszonyait meghatározó patakról, az Érről kapta.
A mintavételi terület fő vízgyűjtője az Ér, a mintavételi terület középpontja Tasnád (1.
ábra). A 22 mintavételi hely közül 19 az Ér felső ágába torkolló kisebb vízfolyásokon helyezkedik el, 3 pedig magán az Éren. A mintavételek pontos helyét úgy választottuk meg, hogy
minden mellékágon legyen mintavételi pont, továbbá összefolyások után és nagyobb települések közelében is vettünk mintát. Erre azért volt szükség, hogy információt nyerhessünk külön-külön minden kisebb vízfolyásról, és az ezek összefolyása során keletkező nagyobb vízhozamú folyóvizek hidrokémiai jellemzőiről is. A laboratóriumi elemzéshez minden mintavételi
helyen vízmintát és iszapmintát gyűjtöttünk.
Általánosan igaz, hogy a különböző vízfolyások hidrokémiai paramétereit elsősorban a forrásvidékek geológiai tulajdonságai, valamint a vízrajzi kapcsolatok határozzák meg. Emellett a
felszíni vizek kémiai jellemzőit jelentősen befolyásolja a lehulló csapadék minősége és menynyisége, valamint a víz flórájának és faunájának anyagcseréje. Mindenképpen meg kell említenünk azonban, hogy az általunk vizsgált patakok meglehetősen kicsi vízhozamúak, így hidrokémiai jellemzőikre jelentős hatással van a vizet érintő emberi tevékenység is.
Adott mederiszap minta elemösszetétele a mintavételi terület geológiai tulajdonságaitól,
valamint a folyóvízből kiülepedő lebegőanyagok mennyiségétől és minőségétől függ. Mivel a
vizsgált patakok nagy része igen kis vízhozamú, ezáltal kevés hordalékot szállít, így a mederiszap elemösszetételét elsősorban a mintavételi területen előforduló alapkőzet minősége szabja meg. A lebegőanyagok kémiai tulajdonságai elsősorban a felszíni vizek kémiai jellemzőitől
függnek. Azaz a lebegőanyagok összetételét főként a vízösszetétel határozza meg, ami pedig
általános esetben a forrásvidék alapkőzetének függvénye.
Tehát a különböző víz- és iszapminták elemzése során kapott eredmények megfelelő elbírálásához mindenképpen ismernünk kell a mintavételi terület főbb természetföldrajzi jellemzőit. Az Érmellék természetföldrajzával részletesen Benedek Zoltán: Geomorfológiai tanulmányok
az Érmelléken és Carei–Nagykároly vidékén című munkája és az Érmelléki Kalauz-ban Wilhelm Sándor: Érmellék természeti viszonyai című tanulmánya foglalkozik. Jelen összefoglalóban csak a hidrokémiai szempontból legfontosabb tényezőket emeljük ki. Az Érmellék geológiai térképe a
3. ábrán látható.
Az Ér egy törésvonal mentén kialakult mederben folyik. A törésvonal egy a földtörténeti
ókorban felemelkedett, majd lesüllyedt hegyrendszer (Herciniai-hegyrendszer) lemezei között
húzódik. Ezen a lesüllyedt területen a földtörténeti középkorban a Pannon-tenger üledékeiből
vastag, helyenként több száz méteres márgás-homok, homokos-agyag és agyagréteg rakódott
le. Azonban ez már csak kevés helyen van a felszínen. A felszínen lévő pleisztocén lösz miatt
az várható, hogy a terület vízfolyásaiban a Ca2+ és a HCO3-/CO32- (kalciumion és a hidrogénkarbonátion/karbonátion) nagyobb mennyiségben fordulnak elő. Az Ér mocsaras völgyében,
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főként tápanyagban szegény, szerkezet nélküli lápi talajok alakultak ki Az Ér forrásvidékének
dombjain pleisztocén vörösagyagon, illetve löszös, löszös-homokos kőzeteken képződött
talajok találhatók. Egyes területeken lecsapolás után, a magas szalanitású (összes oldott sótartalmú) talajvíz következtében, szikes talajok alakultak ki. Ezeken a területeken a felszíni vízfolyásokban is nagyobb Na+ és HCO3-/CO32- (Nátriumion és hidrogén-karbonátion/karbonátion) koncentráció várható. A csapadék átlagos mennyisége az év első harmadában, amikor a
mintavétel is történt, jelentős évi ingadozást mutat. Az utóbbi időben 260 mm körüli értékeket mértek ezen időszakban. Ez a csapadékmennyiség nem befolyásolja jelentősen a felszíni
vizek kémiai paramétereit. Továbbá, a lehulló csapadék nem tartalmaz jelentős mennyiségű
szennyezőanyagot, köszönhetően a nagyvárosok és az ipari területek távolságának.
Az Érmellék vízrajzára szintén a változatosság jellemző. A kistérség gazdag felszín feletti
vízfolyásokban és emellett jelentős felszín alatti vízkészlettel is rendelkezik. Mint már említettük, a felszíni vízfolyásokra általánosan igaz, hogy kisebb vízhozamúak. Emiatt különösen
érzékenyek mind vízkémiai, mind hidrobiológiai szempontból bármilyen külső behatásra.
Azaz bármilyen emberi tevékenység, de jelentősebb mennyiségű egyszerre lehulló csapadék is
képes drasztikusan megváltoztatni ezeknek a kis vízhozamú felszíni vizeknek a kémiai és biológiai jellemzőit. A terület felszín alatti vizei is meglehetősen változatosak: megtalálhatóak itt
kis szalanitású (összes oldott sótartalmú) talajvizek és nagy szalanitású termálvizek is. A termálvizeket főként melegházak fűtésére és strandok létesítésére alkalmazzák. Gyakran az elhasznált termálvizet közvetlenül valamelyik közeli patakba vezetik. Az ilyen felszíni vizek sótartalma ugrásszerűen nő, emiatt kipusztul az élőviláguk. Ezentúl emberi fogyasztásuk is káros
lehet.
A felszíni vizek kémiai összetételét befolyásoló emberi tevékenységek közül az Érmelléken
a növénytermesztés és az állattartás a legjellemzőbb. Műtrágyázás során jelentős mennyiségű
PO43-, NH4+ és NO3- (ortofoszfátion, ammóniumion és nitrátion) kerül a talajvízbe, innen a
felszíni vizekbe. Ezek az ionok a növények számára közvetlenül felvehető tápanyagok, az
élővizekben nagyobb koncentrációban eutrofizációt okoznak, ami veszélyezteti a vízi élővilágot. A NO2- és a NO3- (nitrition és nitrátion) nagy koncentrációja emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszi a vizet, ugyanis ezek az ionok a szervezetbe jutva gátolják az oxigénszállítást.
Különösen a csecsemők és a kisgyerekek veszélyeztetettek, mert ők érzékenyebbek erre a hatásra. Az állatok fürdetés és itatás során egyrészt felkavarják a mederiszapot, másrészt vizeletük és ürülékük jelentősen növeli a vizek szervesanyag, K és NH4+ (kálium és ammóniumion) koncentrációját, és emellett több baktériumtörzs tömeges szaporodásának kedvez. Kisebb üzemek is megtalálhatóak a térségben, melyek szennyvizüket gyakran közvetlenül a felszíni vízfolyásokba engedik, jelentős lokális vízszennyezést okozva ezzel. Nagyobb üzemek,
melyeknek az egész térségre nézve jelentős vízszennyező kibocsátása lenne, nem találhatóak
az Érmelléken. A terület településstruktúrájára a kevés lakosú falvak jellemzők. Ezeken a kistelepüléseken mégsem elhanyagolható a vízszennyező kibocsátás, hiszen a felszíni vízfolyások
vizét gyakran közvetlenül használják mosásra, mosakodásra, ami tenzid- és foszfátszennyezést
eredményez. Emellett a talajvíz-kutak vizét itatásra, sőt lehet, hogy ivásra is használják, mert
nem mindenütt van ivóvízhálózat. Mivel a szennyvízelvezetés sem megoldott a térségben, így
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a kommunális szennyvíz az emésztőkön keresztül a talajba jut, innen a felszíni vizekbe. Ezenkívül gyakran közvetlenül a felszíni vizekbe kötik az emésztőgödröket, ami óriási szerves
anyag terhelést is jelent és növeli a fertőzésveszélyt.

5. Elemzési körülmények és kiértékelési módszerek
Vízmintát minden esetben 2 literes műanyag (PET) palackokkal vettünk és elemzésig
ezekben is tároltuk őket. Mintavétel során a palackokat háromszor kimostuk az adott vízmintával, majd levegőmentesen megtöltöttük és lezártuk. Kémiai tartósítást nem alkalmaztunk,
csak hűtést. A mintákat elemzésig +4°C-on tároltuk. Az analitikai kémiai vizsgálatokat a hatályos szabványoknak (1. táblázat) megfelelő határidőig, de legkésőbb a mintavételt követő egy
héten belül elvégeztük. Az iszapmintákat műanyag mintatartó edényekbe gyűjtöttük. Kézzel
töltöttük meg az edényeket színültig, majd légmentesen lezártuk, és az elemzésig +4°C-on,
hűtőben tároltuk.
Az analízisekhez használt víz kétszer ioncserélt és ultraszűrt volt, az összes felhasznált
vegyszer pedig a.lt. (analitikailag legtisztább) minőségű. Az alkalmazott üvegeszközöket tömény salétromsavval kezeltük, hogy elkerüljük az ioncserét a mintaoldatok és az üvegfelület
között. Az alkalmazott műszereket közvetlenül mérés előtt kalibráltuk. Minden egyes komponens koncentrációjának meghatározását a hatályos magyar szabványok (1. táblázat) szerint végeztük.
A vízminták esetében szűrés nélkül mértünk vezetőképességet és pH-t. Kálium-permanganátos kémiai oxigénigényt összerázás, majd két órás ülepítés után határoztunk meg titrálással.
A vízminták szűrését 0,45µm-es pórusméretű membránszűrőn végeztük. Ismert térfogat szűrése után az ismert tömegű szűrőlapokat kiszárítottuk, majd tömegméréssel megállapítottuk a
vízminták lebegőanyag tartalmát. A szűrletekben argentometriás titrálással határoztuk meg a
Cl- koncentrációt, acidi-alkalimetriás titrálással a p- és az m-lúgosságot. Az oldott PO43-,
NH4+, NO2- és NO3- koncentrációját specifikus színreakció után spektrofotometriás módszerrel mértük. A mintákat, ha szükséges volt, hígítottuk, hogy az adott vizsgált ion koncentrációja a kalibrált tartományba essen. A vízminták elemösszetételének méréséhez a szűrleteket
salétromsavval pH=1-re savanyítottuk. A méréseket Spectroflame-ICP-OES (induktív csatolású
plazma optikai emissziós spektrofotométer) készülékkel végeztük.
Az iszapmintákat először egy kb. 0,5 mm-es pórusméretű szitán dörzsöltük át. Ezután atmoszférikus nyomáson először tömény salétromsavval, majd 30%-os hidrogén-peroxid oldattal tártuk fel. A 0,1M-os salétromsavval történt visszahígítás után kapott oldatokat nem
szűrtük, csak ülepítettük, majd a fenti ICP-OES készülékkel mértük az elemösszetételt.
A kémiai elemzés eredményeinek kiértékelése során arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyes
mintavételi helyek között milyen kapcsolat áll fent, azaz, hogy mely mintavételi helyek hasonlítanak egymáshoz, bizonyos értelemben, és melyek teljesen eltérőek. Ezért a különböző minták kémiai összetételére kapott eredményeket főkomponens analízisnek (principal component
analisys (PCA)) vetettük alá. Ez az alkalmazott lineáris algebra egyik módszere, melynek segítségével sokváltozós (sokdimenziós) vektorterek egyes változói között tudunk kapcsolatot ke-
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resni. Vizsgáljuk meg például az iszapminták esetét. Az iszapminták esetében az egyes változók az egyes mért elemeknek felelnek meg. Adott mintavételi hely koordinátái a sokdimenziós térben pedig a mért elemek koncentrációja a mintában. Ahhoz, tehát hogy megállapítsuk
mely iszapminták hasonlítanak egymáshoz, ábrázolni kellene az iszapmintáknak megfelelő
pontokat egy annyi dimenziós grafikonon, ahány változó jellemzi a rendszereket (ahány elemet mértünk), és meghatározni, hogy mely pontok esnek egymáshoz közel. Főkomponens
analízis segítségével megállapíthatjuk, hogy az egyes minták közötti kapcsolatok megtalálásához felesleges ilyen sok változóval dolgoznunk, mert bizonyos mért elemek koncentrációja
nem egymástól függetlenül változik. Hogy ez miért van így, arra ez a matematikai módszer
nem tud választ adni, az összefüggések csak egyéb természettudományos (kémiai, geológiai
stb.) megfontolások alapján értelmezhetők. A változók (a mért elemek) meghatározott csoportokat képeznek, egy csoport tagjainak a koordinátái (elemek koncentrációja) egymástól
nem függetlenül változnak. Ezek a változó csoportok határozzák meg egy-egy főkomponens
értékét. Jó esély van arra, hogy még ilyen nagyszámú kiindulási változó (mért elem) sem képez
háromnál több csoportot. Visszatérve az egyes mintavételi helyekre: ha minden kiindulási változó-csoporthoz (elemcsoporthoz) megfelelő módon hozzárendelünk egy új változót, egy főkomponenst, akkor most már a mintáknak megfelelő pontokat jó eséllyel egy háromdimenziós térben ábrázolhatjuk. Az azonban igaz marad, hogy ezen az új grafikonon is, az egymáshoz közel eső pontok hasonló tulajdonságokra utalnak. Minél közelebb van két pont egymáshoz, annál nagyobb a hasonlóság köztük. Az előny az, hogy kevesebb dimenzióban jóval
könnyebben meg tudjuk állapítani az egyes pontok távolságát, könnyebben tudunk struktúrákat találni a ponthalmazban. A főkomponens analízis eredményeként kapott új koordinátákkal (főkomponensekkel) jellemzett pontok (minták) egymástól való távolságát a vektortérben
egy dendogrammal (ágrajzzal) szemléltethetjük. A transzformált koordinátarendszerben kiszámítjuk az egyes pontok távolságát és ezekhez hozzárendelünk egy 0-tól 25-ig terjedő relatív
skálát. A dendogramról ezek a relatív távolságok olvashatók le. Minél kisebb két mintát összekötő szakasz, azok, az új koordinátarendszerben, annál közelebb helyezkednek el egymáshoz,
azaz annál hasonlóbb az elemösszetételük. A dendogram jól szemlélteti továbbá azt is, hogy
melyek azok a minták, amik szorosan összetartozó csoportokat alkotnak, melyeknek minden
egyes tagja hasonlít a többihez, és melyek azok a minták, amik teljesen eltérőek.
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2. táblázat: A vízminták kémiai jellemzői
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Minta
E/1
E/2
E/3
E/4
E/5
E/6
E/7
E/8
E/9
E/10
E/11
E/12
E/13
E/14
E/15
E/16
E/17
E/18
E/19
E/20
E/21
E/22
0,244
0,384
0,505
0,640
0,473
5,160
2,230
0,750
0,805
4,485
0,710
0,975
1,453
7,850
6,613
7,020
0,650
0,375
23,733
0,750
0,400
0,850

5
0,346
0,066
0,617
0,444
0,798
1,037
0,354
0,173
0,091
0,198
0,346
0,379
0,370
0,881
1,868
4,815
0,856
0,091
0,181
0,255
0,066
0,247

pH

2,5
6,5-9,5
0,906
7,73
0,775
7,53
2,130
7,60
0,709
7,49
7,62
2,380
0,693
7,38
0,692
7,66
0,648
7,91
0,775
7,78
0,750
7,72
0,625
7,84
0,589
7,79
0,593
7,92
0,245
7,36
0,418
7,17
8,03
11,290
7,77
2,660
0,699
8,34
0,927
8,05
0,933
8,11
0,661
8,27
0,738
8,02

KOIMn vez.kép.
lebegő
mg/100ml O2mg/l mS/cm
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,273
0,000
0,188
0,000
0,000
0,000
0,000

7,819
4,522
6,811
6,114
6,990
3,109
6,595
6,444
6,548
6,764
4,899
5,370
4,428
1,884
2,836
16,110
8,648
5,370
7,405
5,464
6,246
6,698

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,39
0,00
11,31
0,00
0,00
0,00
0,00

-

Cl
mg/l

3-

+

-

-

PO4 NH4 NO2 NO3
mg/l mg/l mg/l mg/l

0,5
50
250
0,5
477,0
20,79 0,199 0,022 0,000 0,005
275,8
58,03 0,024 0,039 0,011 0,074
415,5 472,66 1,133 0,179 0,183 0,110
373,0
29,31 0,034 0,045 0,000 0,007
426,4 569,66 1,333 0,152 0,159 0,110
189,6
86,08 0,516 0,691 0,003 0,010
402,3
13,91 0,084 0,195 0,023 0,016
393,1
23,40 0,147 0,131 0,000 0,006
399,4
23,51 0,101 0,265 0,070 0,072
412,6
26,63 0,086 0,214 0,033 0,036
298,8
32,85 0,076 0,163 0,020 0,008
327,6
16,20 0,049 0,089 0,000 0,005
270,1
32,93 0,100 0,179 0,009 0,017
114,9
5,11 0,074 0,049 0,000 0,004
173,0
29,43 0,085 0,308 0,005 0,011
949,4 3730,68 0,131 0,291 0,000 0,008
527,6 618,99 1,854 0,534 0,020 0,024
304,6
29,72 0,214 0,076 0,026 0,190
451,7
38,58 0,618 0,228 0,191 0,201
333,3 105,16 0,176 0,120 0,004 0,018
381,0
12,49 0,204 0,064 0,000 0,015
408,6
16,73 0,192 0,077 0,019 0,115

p-lúgosság m-lúgosság CO32- HCO3mgeé/l
mgeé/l
mg/l mg/l

3. táblázat: A vízminták elemösszetétele
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Minta
E/1
E/2
E/3
E/4
E/5
E/6
E/7
E/8
E/9
E/10
E/11
E/12
E/13
E/14
E/15
E/16
E/17
E/18
E/19
E/20
E/21
E/22

0,01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.01
<0.01
0,12
<0.01
0,14
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
1,14
0,11
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

0,05
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0,01
0,02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0,03

2
0,02
<0.01
0,01
<0.01
<0.01
0,01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0,01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0,02
0,2
0,01
0,02
<0.01
0,07
<0.01
0,58
0,06
<0.01
<0.01
<0.01
0,03
<0.01
0,02
<0.01
0,13
0,09
<0.01
0,10
<0.01
<0.01
0,06
0,08
5,30
5,76
17,50
5,29
15,20
18,20
1,99
1,50
4,21
3,32
6,07
5,13
5,34
13,48
10,01
71,96
12,81
3,59
9,87
6,00
0,56
3,07

25,80
23,00
27,85
23,67
25,87
26,48
19,08
26,18
24,81
25,83
25,58
18,78
19,46
61,00
12,49
25,42
26,67
22,13
29,32
25,12
23,03
25,90

0,05
<0.01
0,01
0,02
<0.01
0,02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
<0.01
0,05
0,01
<0.01
<0.01
<0.01
0,01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0,01
<0.01
<0.01
<0.01

Cd
Co
Cr
Cu
Fe
K
Mg Mn Mo
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

1
0,005
0,48 19,47 <0.01
1,09 24,86 <0.01
2,95 94,23 <0.01
0,56 17,00 <0.01
2,48 102,33 <0.01
0,78 26,32 <0.01
0,26 20,31 <0.01
0,91 14,63 <0.01
0,48 18,34 <0.01
0,47 15,82 <0.01
0,43 31,83 <0.01
0,30 18,91 <0.01
0,51 25,02 <0.01
4,48
9,32 <0.01
0,35 52,41 <0.01
34,24 11,95 <0.01
4,04 42,77 <0.01
0,42 50,65 <0.01
0,47 18,65 <0.01
1,70 16,49 <0.01
0,36 17,17 <0.01
1,44 19,18 <0.01

As
Ba
B
Ca
mg/l mg/l mg/l mg/l
200
41,24
56,71
364,75
37,35
345,75
39,00
15,97
16,09
21,33
20,26
28,30
18,58
25,00
455,87
18,22
1926,05
386,55
23,84
47,17
97,84
16,26
18,56

Na
mg/l
0,02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

0,01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0,01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0,88
0,02
1,29
<0.01
0,01
0,01
<0.01
<0.01
0,06
0,01
0,04
0,09
0,07
2,23
1,27
0,27
0,05
0,05
0,01
0,02

0,01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

85
28,03
32,33
24,65
8,51
32,89
6,36
4,01
5,67
9,00
7,09
12,13
4,39
9,50
11,90
21,65
5,58
11,56
10,97
11,09
21,32
9,15
10,20

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

Ni
Pb
P
Se
S
Zn
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

6. A felszíni vizek kémiai jellemzői
A felszíni vízmintákban nem csak az egyes elemek mennyiségét mértük, hanem a vízminőségi szempontból kiemelkedően fontos anyagfajták koncentrációját is. Ezen kívül általános
oldatkémiai paramétereket is meghatároztunk. Az egyes vízminták analízise során kapott
eredményeket a 2. és a 3. táblázat tartalmazza. A szürke árnyalatú felső sorokban, a 201/2001.
(X.25.) Kormányrendelet alapján, az ivóvízre vonatkozó megengedett határértékeket tüntettük
fel. A vastagított értékek az indikátor vízminőség jelzők határértékei. A 2. és a 3. táblázatban az
átlagostól kiugróan eltérő mérési eredményeket félkövér betűtípussal jelöltük, a fenti határértékeket meghaladó eredményeket pedig szürke háttérrel.
A kapott mérési eredményeket főkomponens analízis segítségével értékeltük ki. Mint már
említettük ez a módszer tisztán matematikai alapon megmutatja, hogy a nagyszámú mérési
eredmény alapján mely minták hasonlítanak egymásra és melyek eltérőek. Az egyes vízmintákra kapott mérési eredmények szórása egymáshoz képest viszonylag nagy és sok köztük a
kiugró érték. Ha a mért lebegőanyag tartalom, kémiai oxigénigény (KOI), vezetőképesség,
pH; valamint HCO3-, Cl-, NH4+, NO2-, NO3-, Ca, K, Mg, Na és S koncentrációk figyelembevételével elvégezzük a főkomponens analízist az összes mintára, akkor értelmezhetetlen eredményt kapunk. Ennek az az oka, hogy az E/14, E/16 és E/19 minták kémiai jellemzői szélsőségesen eltérnek a többi mintától, és az ilyen szélsőségek erősen zavarják ezt a matematikai
módszert. A vízparaméterek ilyen nagymértékű szórásának a magyarázata, mint már említettük, valószínűleg abban keresendő, hogy az ilyen kicsi vízhozamú patakok vizének kémiai jellemzőit már kismértékű antropogén hatás, vagy akár nagyobb mennyiségű egyszerre lehulló
csapadék is radikálisan megváltoztathatja. Ha a főkomponens analízist a fenti három minta figyelmen kívül hagyásával végezzük, akkor a kapott eredmény már kielégítő, természetföldrajzi
adatok segítségével értelmezhető. Azt azonban szem előtt kell tartanunk, hogy a patakok kis
vízhozama miatt egyes minták tulajdonságait főként a mintavételi helyre jellemző emberi és
környezeti tényezők és nem a forrásvidék adottságai határozzák meg. Mindazonáltal a bővebb
vizű patakok esetében a vízrajzi kapcsolatoknak megfelelő jellegzetességeket is megfigyelhetünk. A 19 mintára elvégzett főkomponens analízis eredményeit a 4. táblázat és a 2. ábra mutatja be.
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p
Főkomponens
1
3-

PO4
vez.kép.
ClNa
Mg
HCO3KOIMn
lebegő
pH
NH4+
K
Ca
S
NO2NO3

0,593

-0,566
0,920
0,833
-0,799
0,685
0,634

3
0,239
0,362
0,387
0,429
-0,059
-0,058
0,133
-0,215
-0,092
-0,376
0,341

0,459
0,130
0,511
0,093

0,276
0,089
0,015
-0,297

0,799
0,759
0,707
0,687

0,930
0,916
0,888
0,874
0,647
0,641
0,136
-0,256
-0,042
0,460

2
0,169
0,024
0,154
0,109
-0,427

4. táblázat: A vízmintákat leíró főkomponensek

A rendszer kielégítő jellemzéséhez szükséges főkomponensek száma három. A 4. táblázatban az látható, hogy mekkora a vizsgált vízkémiai paraméterek hozzájárulása az egyes főkomponensekhez. Minél nagyobb adott paraméter mellett a faktor a megfelelő oszlopban, annál
nagyobb mértékben függ annak a főkomponensnek az értéke az adott tulajdonságtól. A vártnak megfelelő eredményt kaptuk: azok a kémiai jellemzők határoznak meg egy-egy főkomponenst, melyek jól ismert kapcsolatban állnak egymással. Így az első főkomponens értékei
nagyrészt, a természetes vizekben mindig a legnagyobb mennyiségben előforduló Na, K, Mg,
Ca, Cl- és HCO3- koncentrációjától és a vezetőképességtől függnek. A vezetőképesség pedig
arányos az oldott ionok összkoncentrációjával, azaz értékét főképp az előbbi 6 ion mennyisége szabja meg. A második főkomponens leginkább a vizek szervesanyag-tartalmával arányos kémiai oxigénigénytől (KOI), a pH-tól, a lebegőanyag-tartalomtól; valamint az NH4+, a
K és a HCO3- koncentrációjától függ. Ennek az a magyarázata, hogy a lebegőanyagok nagyobb része általában szerves eredetű, azaz ha több a lebegőanyag, akkor több a vízben oldott
szervesanyag is, így nagyobb a KOI. A szervesanyagok nagy része állati ürülékből és vizeletből származik. Az állati ürülék és vizelet pedig nagy mennyiségben tartalmaz K-ot és NH4+-t.
A nagy szervesanyag-tartalom intenzív mikroorganizmus anyagcseréhez vezet, ami miatt lecsökken a pH. Ez magyarázattal szolgál a pH negatív koefficiensére is. A fennálló protolitikus
egyensúlyok miatt pedig a pH csökkenésével csökken a HCO3- koncentrációja is. A harmadik
főkomponenst a természetes vizekben szennyezőként jelen lévő NO2- és NO3- koncentrációja, valamint az összes kéntartalom befolyásolja. Ezek az anyagok egyaránt származhatnak
antropogén forrásból, de fontos szerepet játszanak a vízinövények és mikroorganizmusok
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anyagcseréjében is. Tehát ezeknek a vegyületeknek a koncentrációja erősen befolyásolja a vízi
életet és fordítva.
Az egyes mintavételi helyek egymáshoz való viszonyát legkönnyebben egy dendrogrammal
(ágrajz) szemléltethetjük (2. ábra).
Minél rövidebbek az egyes mintákat összekötő szakaszok, annál nagyobb a hasonlóság az
összetételükben. Ahogyan azt már említettük egyes vízminták jellemzőit a geológiai és vízrajzi
viszonyok mellett különböző antropogén tényezők is erősen befolyásolják.
A 2. ábrán jól látható, hogy a vízminták nagy része (E/1, E/2, E/4, E/7, E/8, E/9, E/10,
E/11, E/12, E/13, E/18, E/20, E/21, E/22) egymástól viszonylag kis relatív távolságra helyezkedik el. Ez alapján a fenti vízminták önkényesen egy lazábban összetartozó főcsoportba
sorolhatók. A főcsoporthoz tartozó patakok mindegyikére jellemző a nagyobb, vízhozam.
Ennek köszönhetően hidrokémiai tulajdonságaikat főleg a források geológiai környezete, azaz
a területre jellemző alapkőzet minősége határozza meg (3. ábra). A főcsoportba az E/14,
E/16 és E/19 mintákon kívül csak az E/3, E/5, E/6, E/15 és E/17 minták nem tartoznak
bele. Ezeknek a vízmintáknak a hidrokémiai jellemzőit főként antropogén hatások szabják
meg: kisebb vízhozamú, meglehetősen szennyezett patakokból származnak. Ezeket a mintavételi helyeket a későbbiekben részletesen bemutatjuk, és megpróbáljuk megmagyarázni kiugró hidrokémiai tulajdonságaikat. A főkomponens analízis eredményeinek tárgyalásakor
azonban a fenti 8 vízmintát figyelmen kívül hagyjuk.
A főcsoporton belül az E/1, E/8, E/9, E/20, E/21 és E/20 minták, főbb vízkémiai jellemzőik alapján, egy szorosabban összetartozó csoportba sorolhatók. Az Érmellék geológiai
térképén (3. ábra) jól látható, hogy az összes patak, amiből a fenti 6 minta származik vörösagyagos üledékes területen ered. Az E/1 és E/20 mintavételi helyek a terület vízgyűjtője, az
Ér, főágán találhatók, az E/21 és E/22 pontok pedig az Ér legjelentősebb jobboldali mellékágán. Mindkét patak bővizű, így vízkémiai paramétereik kevéssé függnek antropogén tényezőktől. (Az E/15 és E/16 minták az Ér legkisebb vízhozamú mellékágából származnak, ezért
a főág vízkémiai jellemzőit gyakorlatilag nem befolyásolják.) Az E/8 és E/9 mintavételi helyek az előbbi négytől meglehetősen távol helyezkednek el. Ami mégis összekapcsolja ezeket
az E/1, E/20, E/21 és E/20 mintákkal, az az, hogy az E/8 és E/9 minták patakjai is vörösagyagos területen erednek, és a mintavételi pontokig szennyezők sem jutnak ebbe a két kis
vízhozamú patakba. (Ezeknek a patakoknak az összefolyása után vett E/10 minta mindkét
előbbitől kissé eltér. Ez valószínűleg a település közelségének köszönhető.)
Egy másik szorosan összetartozó csoportot alkotnak az E/4, E/7, E/10, E/11, E/12 és
E/13 minták. A három patak, melyekből az E/7, E/11 és E/12 minta származik egymáshoz
nagyon közel ered, azaz a forrásvidékek geológiai jellemzői megegyeznek, nevezetesen Pannon-tengeri üledék az alapkőzet. Ez magyarázza ennek a három vízmintának a hasonlóságát.
A két keletebbi patak összefolyása utánról származó E/4 és E/13 minta is nagymértékben hasonlít az előző háromhoz. Megállapíthatjuk tehát, hogy azon a településen, ahol az E/11 és
E/12 pontokon áthaladó patakok összefolynak nincs jelentős vízszennyező kibocsátás.
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Érdekesség, hogy sem az E/6 sem az E/17 minta nem hasonlít sem egymáshoz, sem a vízrajzi előzményüknek tekinthető patakokból származó E/8, E/9 és E/7, E/10 mintákhoz. Az
eltérést antropogén szennyezés okozza, amit később részletesen bemutatunk.
A 2. ábrán látható dendrogramon még egy szorosan összetartozó mintapár található: az
E/3 és E/5. Az E/5 minta egy Tasnádról érkező erősen szennyezett patakból származik.
Annak a magyarázata, hogy az E/3 az E/5 mintával van szoros kapcsolatban és nem az E/4,
E/7, E/10, E/11, E/12 és E/13 mintákkal a következő. Egyrészt az E/5 felől érkező patak
jóval bővizűbb, mint az E/4 felől érkező, így vízrajzi szempontból ennek az összetétele a
meghatározó. Másrészt az E/5 mintára jellemző mennyiségű szennyező nem tud ilyen kis
távolságon belül megkötődni és az összefolyás miatti hígulás sem számottevő.
Az eddigieket összefoglalva elmondhatjuk, hogy számos vizsgált patak vize kémiai szempontból jó minőségű, több közülük eleget tesz a magyarországi ivóvíz követelményeknek is.
Sajnálatos módon a másik véglet is megtalálható a térségben: sok patak vize zavaros, bűzös és
kémiai jellemzői is kiugróan rosszak. Az E/3, E/5, E/6, E/14, E/15, E/16, E/17 és E/19
kiemelkedően szennyezett mintavételi helyeket és a szennyezések lehetséges forrásait az alábbiakban mutatjuk be.
Az Illéd közelében lévő E/3 és E/5 mintavételi helyek közvetlenül egy intenzíven használt
szikes legelő mellett találhatóak. Emellett fontos megemlíteni, hogy a patak amiből ez a két
minta származik áthalad Tasnádon. A nagy vezetőképesség és a nagy PO43-, NO2- és NO3koncentráció valószínűleg még Tasnádon alakul ki, de részben a szikes legelőnek is köszönhető. A nagy Na koncentrációt szintén okozhatja antropogén szennyezés, de lehet a szikes
terület következménye is. Lakott területen áthaladó felszíni vízfolyásokba háztartási szennyvíz
és kommunális hulladék is kerülhet. A PO43-, NO2- és NO3- koncentrációt főleg a vízbe jutott
mosószerek és műtrágyák, valamint bizonyos mikroorganizmusok elszaporodása növeli. Mint
már említettük a fenti három ion nagy koncentrációja a természetes vizek eutrofizációját
okozza, a NO2- és NO3- pedig az emberi egészségre is ártalmas.
Az E/17 mintavételi helyre is jellemző a nagy vezetőképesség, valamint a nagy PO43- és
NH4+ koncentráció, ami valószínűleg szintén Tasnád közelségének köszönhető.
Az E/6 mintát egy itatónak használt patakrészből vettük. Ez magyarázza a nagy lebegőanyag tartalmat, valamint a nagy NH4+ és szervesanyag-koncentrációt. A nagy szervesanyag
tartalomra a nagy kémiai oxigénigényből (KOI) következtettünk. A nagy szervesanyag koncentráció ebben az esetben feltehetően nagyszámú baktériumot is jelent. A nagy Fe és Pb (vas
és ólom) koncentrációt valószínűleg emberi szennyezés okozza. Az Pb, és nagyobb koncentrációban a Fe is fokozottan egészségkárosító. Az Pb akkumulálódik az élő szervezetekben és
idegrendszeri károsodást okoz.
Az E/14 mintavételi hely egy pihenőkörzeten belül helyezkedik el. A nagy lebegőanyag
tartalom, valamint a nagy B, Mg, Na és SO42- (bór, magnézium, nátrium és szulfátion) koncentráció feltehetően a vízbe került kommunális hulladék következménye.
Az E/15 minta egy gyakorlatilag lefolyástalan, kiszáradt holtágból származik. Ennek ellenére azért vettünk innen is mintát, mert tavaszi esőzések alkalmával újra létrejön a patak és az
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addig akkumulálódott szennyezést kimossa a holtágból, aminek jelentős hatása lehet a környezetére.
Az E/16 mintavételi hely előtt néhány méterrel egy termálfürdő szennyvize folyt a patakba. A vízösszetétel a hígulás ellenéri is jobban hasonlít egy termálvíz összetételére, mint
egy természetes felszíni vízére. A pataknak a bevezetés után jellegzetes szaga lett és eltűnt belőle minden életforma. Ez a rendkívül nagy vezetőképességű és Ba-tartalmú, mérgező víz emberi fogyasztásra és bármilyen háztartási célra is teljesen alkalmatlan. A kiugróan nagy szalanitás lehetetlenné teszi az ilyen víz bármilyen célú felhasználását, másrészt káros az élővilágra
nézve.
Relatív távolság
0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

KÓD
E/9
E/20
E/1
E/22
E/8
E/21
E/7
E/10
E/4
E/11
E/12
E/13
E/2
E/18
E/6
E/15
E/3
E/5
E/17

2. ábra: Vízminták csoportosítása

Az E/19 mintát Szilágypér faluban vettük. A patakot itt egyrészt itatónak, másrészt
szennyvízgyűjtőnek használják. Óriási mennyiségű lebegőanyag volt a libák által gyakran felkavart vízben. A nagy NO2- és NO3- koncentráció valószínűleg nagyrészt a közeli kertek műtrágyázásának köszönhető.
Az elemzés tehát megmutatta, hogy a vizsgált patakok két nagy csoportra oszthatók. Az
első csoportot a bővebb vizű, jobb hidrokémiai paraméterekkel rendelkező patakok alkotják.
Ezeket vízösszetételük alapján főkomponens analízis segítségével csoportosítottuk. Megállapítottuk, hogy vízkémiai jellemzőiket főleg a forrásvidék geológiai jellemzői és vízrajzi kapcsola-
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taik határozzák meg. A másik csoportba a kiemelkedően szennyezett patakok tartoznak.
Ezeknek a vízminőségét az emberi beavatkozás és gondatlanság rontja.

3. ábra: Az Érmelléken előforduló alapkőzetek (Szerk. Fórián Tünde)
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5. táblázat: A mederiszap minták összetétele
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E/1
E/2
E/3
E/4
E/5
E/6
E/7
E/8
E/9
E/10
E/11
E/12
E/13
E/14
E/15
E/16
E/17
E/18
E/19
E/20
E/21
E/22

20,28
22,34
23,20
23,83
15,57
18,01
9,32
16,88
13,70
19,49
7,80
15,53
6,59
13,65
17,73
16,80
9,74
16,84
11,03
20,34
16,46
13,96

0,36
<0.01
<0.01
<0.01
0,31
2,68
0,20
0,17
0,47
<0.01
1,24
1,59
0,69
0,68
0,13
<0.01
0,32
<0,01
0,69
<0.01
29,59
1,94

222,4
267,1
347,6
201,7
213,4
178,6
116,7
138,3
106,6
128,8
88,2
143,8
99,2
89,1
133,1
323,4
161,4
184,2
117,0
199,3
539,4
206,8

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0,30
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
32,07
3,01
<0.01
<0.01
<0.01
1,23
<0.01

12,49
18,57
10,37
7,09
8,11
19,25
4,26
20,66
10,31
8,45
5,53
4,20
4,07
1,79
3,15
5,13
4,15
16,49
7,43
35,79
23,80
24,63

0,44
0,47
0,47
0,56
0,50
0,69
0,14
0,45
0,30
0,38
0,19
0,04
0,45
0,08
0,30
0,24
0,09
0,30
0,29
0,42
0,66
0,46

5,3
4,7
8,2
8,5
8,0
10,9
5,8
10,0
10,0
9,2
9,9
10,5
15,2
4,9
5,9
6,7
3,7
5,6
5,5
6,0
8,7
5,9

17,2
16,1
20,5
24,3
22,1
21,4
5,0
16,1
13,8
16,8
10,1
9,4
11,0
12,4
16,4
14,5
5,1
14,7
9,8
18,5
9,9
18,1

14,61
15,18
23,69
18,94
21,14
34,12
7,93
27,03
13,55
15,47
6,78
8,92
7,03
9,43
10,37
11,74
7,66
14,16
17,12
12,83
21,86
25,29

13,72
14,76
15,53
19,47
15,05
20,52
6,25
16,56
12,94
16,01
10,92
11,54
10,43
8,67
13,36
12,58
6,27
15,41
9,90
18,45
23,48
13,51

3,73
3,11
3,39
3,01
2,21
3,68
1,33
3,26
2,03
2,62
1,02
2,55
0,92
1,56
2,35
2,49
1,60
2,61
2,33
2,93
4,67
3,06

Na
Ni
Pb
P
S
Sr
ppm ppm ppm ppm g/kg ppm

Zn
ppm

5,49 1119,1 0,08 811,5 22,0 22,7 3765,9 3,06 52,93 62,99
5,09 663,4 <0.01 832,0 18,9 37,3 397,6 2,09 67,00 62,78
4,82 983,1 <0.01 1882,0 22,0 33,5 752,0 1,07 81,80 117,13
4,82 549,9 <0.01 311,3 24,2 34,9 <0.01 0,95 39,78 93,21
3,71 742,8 <0.01 458,5 18,5 34,4 <0.01 0,68 59,83 91,80
5,35 850,4 <0.01 705,4 22,3 42,7 3462,3 2,08 71,99 89,25
2,46 562,0 <0.01 238,9 11,0 12,7 267,1 0,11 21,91 24,96
4,68 450,1 <0.01 273,6 21,2 29,3 502,3 2,08 53,77 62,70
3,55 342,8 <0.01 356,7 19,3 24,8 <0.01 0,41 32,60 42,62
4,61 553,2 <0.01 122,0 21,2 27,0 <0.01 0,28 35,42 57,70
1,94 497,5 <0.01
95,2 12,7 20,4 <0.01 0,27 21,25 31,43
2,89 632,2 <0.01 778,3 14,4 19,8 6329,4 0,40 23,58 38,05
1,76 705,2 <0.01 118,5 15,0 20,0 <0.01 0,16 20,77 193,41
1,96 180,7 0,46 257,7 10,1 18,7 2318,9 0,18 13,52 22,47
3,11 148,7 <0.01 170,4 16,5 24,5 355,9 0,37 22,63 42,23
3,04 127,2 <0.01 7203,0 16,7 23,4 <0.01 0,55 128,29 42,40
2,58 258,3 <0.01 1539,2
9,7 10,4 709,1 0,30 36,30 52,73
3,84 768,1 <0.01 241,7 18,7 19,6 <0.01 0,82 51,83 51,19
2,97 212,1 <0.01 285,4 14,9 23,7 585,3 0,44 34,04 71,38
5,68 635,0 <0.01 799,3 22,0 25,1 411,4 0,79 104,83 60,65
5,57 1594,8 <0.01 646,6 20,0 39,7 7344,4 1,21 91,34 143,85
4,13 2252,8 0,93 384,1 15,1 17,6 2882,9 1,09 62,23 117,28

Al
As
Ba
B
Ca Cd Co Cr Cu
Fe
K
Mg
Mn
Mo
g/kg ppm ppm ppm g/kg ppm ppm ppm ppm g/kg g/kg g/kg ppm ppm

7. A mederiszapok elemösszetétele
A kémiai analízis során a mederiszap minták elemösszetételét határoztuk meg. Ez azt jelenti, hogy megmértük a mintákban található 18 elem koncentrációját. Az elemzés végeredményét az 5. táblázat tartalmazza. Ezek között az eredmények között nincsenek szélsőségesen
kiugró értékek, egymáshoz viszonyított szórásuk kicsi. Ez lehetővé tette, hogy az iszapminták
mindegyikét figyelembe vegyük főkomponens analízis során. Az iszapminták elemösszetételének főkomponens analízise az alábbi új információkat szolgáltatta.
A rendszer kielégítő jellemzéséhez szükséges főkomponensek száma háromnak adódott. A
6. táblázatban az látható, hogy mekkora a vizsgált elemek koncentrációjának hozzájárulása az
egyes főkomponensekhez. A 6. táblázatban a fekete hátterű elemek a sziderofil (főként a vas
kísérőjeként előforduló) elemek. A kalkofil (főként kéntartalmú vegyületeik formájában találhatók meg a földkéregben) elemeket szürke háttérrel jelöltük; fehér háttérrel pedig a litofil
(főként oxigéntartalmú vegyületeik formájában találhatók meg a földkéregben) elemek láthatók A vártnak megfelelő eredményt kaptuk: azok az elemek határoznak meg egy-egy főkomponenst, melyek kémiai és geokémiai tulajdonságai csaknem megegyeznek. Így például az első
főkomponenst nagyrészt a Fe és a hozzá kémiailag meglehetősen hasonló Ni és Cr, továbbá
az Al és az alumíniumhoz hasonlóan szintén nemesgáz-szerkezetű elektronhéjjal rendelkező
ionokat képző Mg és Cd koncentrációja határozza meg.
Főkomponens
1
Ni
Cr
Fe
Pb
Al
Mg
Cd
Cu
S
K
Ca
Na
Ba
Sr
Co
As
Mn
Zn

0,936
0,919
0,876
0,843
0,799
0,782
0,754
0,746
0,707
0,692
0,578
0,049
0,370

0,517
0,277
-0,135
0,274
0,393

2
0,079
-0,032
0,074
-0,006

0,467
0,477
0,020
0,250

0,476
0,582

3
0,182
-0,065
0,355
0,257
-0,185
0,235

0,548
0,355
0,271
0,224

0,347

0,495

0,842
0,733
0,681
-0,651

-0,028
0,417
0,311
0,405

0,061
0,062
-0,019

0,803
0,751
0,716

6. táblázat: Az iszapmintákat leíró főkomponensek

Az első főkomponensben szereplő elemek között előfordulnak sziderofil (Fe, Ni), kalkofil
(Pb, Cd, Cu, S) és litofil elemek is (Al, Mg, K, Ca). A második főkomponens értéke főleg az
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alkálifémek (Na, K) és az alkáliföldfémek (Ba, Sr, Mg, Ca) koncentrációjától függ. Ezen elemek mindegyike litofil. A harmadik főkomponensben kalkofil elemek szerepelnek nagy faktorral: a Zn, az As és a Cd. Az iszapmintákban a különböző elemek koncentrációja közti kapcsolat tehát jól láthatóan nem véletlenszerű. Mindazonáltal ezen összefüggések mélyebb tárgyalása túlmutat jelen tanulmány keretein.
Az iszapminták csoportjait ábrázoló dendrogram a 4. ábrán látható. Ahogyan azt már említettük ilyen kis vízhozamú patakok esetén a mederiszap elemösszetételét főként a mintavételi
helyre jellemző alapkőzet minősége határozza meg. Ha azonban a patak nagyobb vízhozamú,
akkor elképzelhető, hogy olyan nagy mennyiségű lebegőanyag ülepszik ki, ami már befolyásolja a mederiszap összetételét. A lebegőanyag összetételét pedig a patak forrásvidékének
geológiai tulajdonságai határozzák meg. Az iszapminták elemösszetételében mutatkozó kapcsolatokat tehát a térség geológiai felépítésével tudjuk magyarázni (3. ábra).
A 4. ábrán jól látható, hogy a 22 iszapminta 2 nagyobb főcsoportba sorolható. Az első főcsoporton belül az E/1, E/2, E/3, E/16, E/18 és E/20 minták alkotják az összes többinél
szorosabban összetartozó első csoportot. Az E/1, E/2, E/3 és E/16 mintavételi pontok
mindegyike az Érmelléki kapu nevű térségben helyezkedik el. A térség alapkőzete a Kraszna
által ideszállított alluviális-folyami üledék. A térségben ez az utolsó terület, amit élő folyóvíz
formált. Miután a Kraszna folyása már elkerülte ezt a vidéket, áradásai továbbra is finom üledéket szállítottak ide. Ezen az üledéken különböző öntéstalajok alakultak ki. Bár az E/18 és
E/20 mintavételi helyek már nem az Érmelléki kapuban találhatók, ezekre a területekre is a
folyóvízi üledék jellemző. Ha egészen pontosak akarunk lenni: az E/18 mintavételi hely a
patakok hordalékkúpján található. A különbség az Érmelléki kapuhoz képest az, hogy az
E/18 és E/20 körüli területekre már csak a finom üledék jutott el. Itt is öntéstalajok alakultak
ki. Az E/1, E/2, E/3, E/16, E/18 és E/20 minták mindegyikére a magasabb Al, Ba, Ca, K,
Mg, Mn, Na, S és Sr koncentráció jellemző. A csoportból a legjobban az E/16 minta lóg ki,
valószínűleg a már említett termálvíz szennyezés miatt, de az eltérés ennél sem számottevő.
A következő, már lazábban összetartozó csoportot az E/4, E/5, E/6, E/8, E/9, E/10 és
E/15 minták alkotják. A Kraszna hordalékkúpján található E/15 mintavételi hely geológiai
szempontból a csoport kakukktojása. Annak az oka, hogy a főkomponens analízis alapján
mégis ebbe a csoportba került az, hogy ennek a mintának az elemösszetétele nem reprezentatív, ugyanis a patak ahonnan származik, már félig ki volt száradva. Az E/4, E/5, E/6, E/8,
E/9, E/10 csoporton belül kettő, még szorosabban összetartozó alcsoport található: E/4,
E/5, E/6, E/8 tagokkal és E/9, E/10 tagokkal. Az E/9 és E/10 mintavételi pontokra vörösagyagos üledékes alapkőzet jellemző, és a megmintázott patakok forrásvidéke is ilyen alapkőzeten fekszik. Az E/8 pontara is vörösagyagos üledékes alapkőzet jellemző, azonban ennek a
pataknak a forrása löszös üledékes területek közelében helyezkedik el. Az E/8 iszapminta
összetételét valószínűleg a kissé bővizűbb patak hordaléka is befolyásolja, ami eljuthat egészen a szintén vörösagyagos alapkőzeten található E/6 pontig. Ezzel magyarázhatjuk az E/8
és E/6 minták hasonlóságát, és különbözőségüket a kisebb vízhozamú patakokból vett E/9
és E/10 mintáktól. Annak a magyarázata, hogy az E/8 és E/6 mintákkal egy csoportba tartoznak az Érmelléki kapu területén gyűjtött E/4 és E/5 mederiszap minták is a következő. A
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Szakácsi-patak már elég bővizű ahhoz, hogy nagyobb mennyiségű hordalékot szállítson nagyobb távolságokra, így a vízfolyás távolabbi részein vett iszapminták elemösszetételét is befolyásolja ez a hordalék. A hordalék elemösszetételét pedig az eredet vörösagyagos üledékes
alapkőzete szabja meg. Másik érdekesség, hogy az E/7 annak ellenére, hogy földrajzilag nagyon közel esik az E/8, E/9 és E/10 mintavételi helyekhez, nem tartozik ezekkel egy csoportba. Ennek az a magyarázata, hogy ez a minta még az összefolyást megelőző szakaszból
származik és ennek a bővebb vizű pataknak a forrása Pannan-tengeri üledékes területen található.
Az E/7, E/11, E/12, E/13, E/14, E/17, E/19, E/21 és E/22 mederiszapok alkotják a
második főcsoportot. Az egymáshoz hasonló E/7, E/12 és E/19 minták mindegyikét vörösagyagos üledékes és Pannon-tengeri üledékes területek határán vettük. Azoknak a patakoknak
a forrása, melyekből az E/7 és E/19 iszapminták származnak Pannon-tengeri üledékes területen fekszik, az E/19 minta patakja pedig löszös területen ered. Ez adhat magyarázatot arra,
hogy a fenti három minta elemösszetétele ugyan hasonlít egymásra, mégis az előzőektől kisebb mértékben.
Az E/14 mintaterület löszös üledéken fekszik. Nem hasonlít a többi mintavételi hely közül
egyikhez sem igazán, mert ilyen alapkőzeten nem vettünk máshol mintát.
Az E/17 mintavételi hely csakúgy, mint az első főcsoportba tartozó E/18, a patakok hordalékkúpján fekszik, alluviális-folyami üledékes területen. Azonban a nagyobb vízhozamú
Csaholy-patak viszonylag sok üledéket szállít ide az E/6 pont felől, aminek a következtében
olyan mederiszap összetétel alakul ki, mely sem az E/6 iszapmintához, sem az E/17-hez közeli E/18 mintavételi terület iszapjához nem hasonlít.
Az alluviális-folyami üledékes és a vörösagyagos üledékes területek egymással átellenes határán helyezkednek el páronként az E/11, E/13 és az E/21, E/22 mintavételi helyek. Ezek
párosával alkotnak egy-egy csoportot a második főcsoporton belül. Az E/21 és E/22 mintavételi helyek a Tisza és az Ős-Szamos hordalékkúpja közelében találhatóak. A terület alapkőzete alluviális-folyami üledék. Az E/11 és E/13 a Kraszna és a Szamos hordalékkúpjához
fekszenek közel. Erre a területre a vörösagyagos üledék jellemző.
Az eddig leírtakból jól látszik, hogy a mederiszap minták elemösszetételét leginkább a mintavételi helyek alapkőzete határozza meg. Akkora mennyiségű kiülepedő lebegőanyagot, ami
befolyásolja a mederiszap összetételét csak a nagyobb vízhozamú patakok szállítanak. A Érforrásvidék geológiai felépítését ismerve tehát magyarázatot tudtunk adni az iszapminták főkomponens analízis segítségével megállapított kapcsolataira.
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4. ábra: Mederiszapok csoportosítása

8. Összefoglalás
Kutatásunk során elvégeztük az Ér forrásvidékének hidrokémiai felmérését. Ez a terület a
rendkívül változatos vízrajzú Érmellék kistérség része. A körzet fő vízgyűjtője az Ér-patak,
amit nagyon sok kis vízhozamú patak táplál. Mivel az itt található települések nagy részén
nincs kiépített szennyvízgyűjtő hálózat, sőt sok helyen még ivóvízhálózat sem, a lakosok gyakran közvetlenül a felszíni vizekbe kötik emésztőiket, illetve a patakok vizével mosnak. Ezért
rendkívül fontos a felszíni vizek minőségének ismerete. Továbbá nagyban segítené az Érmellék gazdasági fejlődését, ha a kistérségben megtalálható jelentős vízbázis minősége ismert lenne, mert így meg lehetne állapítani, hogy milyen célú felhasználásra alkalmas.
A területen 22 helyszínen gyűjtöttünk a felszíni vízfolyásokból víz- és mederiszap mintát.
A minták kémiai analízisét a hatályos magyar szabványoknak megfelelően hajtottuk végre. A
kapott eredményeket összevetettük a magyarországi ivóvíz határértékekkel.
A természetes vizek összetételét főként a források geológia környezete határozza meg, a
mederiszap elemösszetétele pedig a mintavételi területre jellemző alapkőzet függvénye. Mindazonáltal olyan kis vízhozamú patakok esetén, mint amilyenek a vizsgáltak, jelentős hatása lehet antropogén tényezőknek is. Mind a vízmintákra, mind az iszapmintákra kapott összetételi
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eredményeket főkomponens analízis segítségével értékeltük ki. A matematikai módszer által
szolgáltatott eredményeket kémiai és geológiai ismeretekkel magyaráztuk.
A vízminták jellemzéséhez 3 főkomponens szükséges. Az egyes főkomponensek értékeit, a
természetes vizek fő alkotóinak (Na, K, Mg, Ca, Cl- és HCO3-) koncentrációja, a szervesanyag-tartalom és a N és S tartalmú anyagfajták koncentrációja szabja meg.
A vízminták egy része olyan patakokból származott, melyek antropogén eredetű szennyezést tartalmaztak. Ezeknek a vízmintáknak a tárgyalása során megpróbáltuk ismertetni a
szennyezések lehetséges forrásait. A kistérségben megtalálható patakok nagyobb része azonban kielégítő vízminőségű. Ahogyan azt vártuk az ezekből vett minták kémiai összetétele és a
térség geológiai valamint vízrajzi jellemzői között találtunk kapcsolatot.
A mederiszap minták jellemzéséhez is elegendő volt 3 főkomponens. Az egyes főkomponensek értékeit a hasonló geokémiai tulajdonságú elemek csoportjainak koncentrációja adja
meg.
Az iszapminták között nem találhatóak a többitől kiugróan eltérő összetételűek. Az iszapminták elemösszetétele, a vártnak megfelelően, a mintavételi helyekre jellemző alapkőzet minőségével, illetve a lebegőanyag mennyiségével és összetételével áll kapcsolatban.
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Lengyel Adrienn, Braun Mihály, Fábián István∗

ANALAB Kft a környezetanalitika szolgálatában

Cégtörténet
A fenntartható fejlődés elve komoly elvárásokat fogalmaz meg a gazdasági szféra valamennyi szereplőjével szemben. Ma már nem elegendő kiváló minőségű termékeket előállítani,
arról is gondoskodni kell, hogy a termelési folyamat a lehető legkisebb környezetterheléssel
járjon és lehetőség szerint újrahasznosítható anyagokat tartalmazó, környezetbarát termékek
jöjjenek létre. Ennek szellemében a vállalkozásoknak tevékenységük minden egyes szakaszában egyre szigorodó környezetvédelmi szabályoknak kell megfelelniük. A szabályok betartása
és betartatása olyan feladatok megoldását feltételezi, amihez komoly szakmai felkészültségre
és jelentős anyagi forrásokat lekötő infrastruktúrára van szükség. Ez számos kis- és középvállalkozás lehetőségeit meghaladja, de egyes speciális feladatok megoldása a nagyobb vállalatok
számára is komoly problémát okoz.
A Debreceni Egyetemen működő ANALAB KFT környezetanalitikai mérési szolgáltatásokra, szakmai elemzések összeállítására, valamint környezetvédelemi problémák megoldása során szakértői tevékenység végzésére, illetve szervezésére létrejött vállalkozás.
Az ANALAB KFT és a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék közötti együttműködés a
két fél adottságait maximálisan kihasználva, kölcsönös előnyöket biztosítva jött létre. A mérési, konzulensi és elemzői feladatokat az ANALAB KFT elsősorban a tanszék munkatársait
bevonva végzi, a munka színvonalát a tanszék vezető oktatóinak és kutatóinak szakmai felügyelete garantálja.
A Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéken sokirányú, nemzetközi szinten ismert és elismert kutatások folynak. Ezek közül az ANALAB KFT-vel való együttműködés szempontjából
a következő témák emelendők ki: környezeti és biológiai minták speciációanalízise, elemzése;
atomspektroszkópiai módszerek fejlesztése; nagy hatékonyságú mintavételi és előkészítési eljárások kifejlesztése; összetett minták kromatográfiás analíziséhez módszerek kidolgozása;
mocsarak, lápok elemösszetételének feltérképezése; környezeti kémiában, oxidációs technoló-
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ANALAB KFT, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai
Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
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giákban, víz- és szennyvíz-kezelésben jelentőséggel bíró összetett redoxi-folyamatok mechanizmus kutatása.
Az együttműködés további fontos eleme, hogy a szakmai szolgáltatások piaci bevezetésén
túlmenően az ANALAB KFT munkatársai szakmailag is részt tudnak venni a környezetvédelmi
problémák megoldásában, a laboratóriumi eredmények gyakorlati adaptálásában. Ebből a
szempontból különösen jelentős az ANALAB KFT és az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft közötti szoros kapcsolat. Az NNK Kft akkreditált mintavételi infrastruktúrával és jogosultsággal rendelkezik, az utóbbi időszakban egyre
bővülő megrendelői kör számára nyújt környezeti problémák megoldásával kapcsolatos szolgáltatásokat. Az NNK Kft hatékonyan egészíti ki az ANALAB KFT és a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék közötti együttműködést, ami biztosítja a feltételeket a magas színvonalú
akkreditált szolgáltatásokhoz a mintavételtől kezdve az analitikai elemzéseken keresztül az
igény szerinti szakmai fejlesztésekig.
A cég a víz- és talajanalitika területén a klasszikus és műszeres analitikai kémiai vizsgálati
módszerek széles skáláját kínálja, ami magába foglalja a minták szabvány szerinti rutinjellegű,
illetve szükség esetén speciális igények szerint kidolgozott, egyedi módszerek alapján történő
vizsgálatát.
Az ANALAB KFT analitikai kémiai szolgáltató tevékenységét a Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék munkatársaival közösen – a tanszék szakmai tapasztalatait és
infrastruktúráját hasznosítva – magas színvonalon, kiválóan szakképzett munkatársak segítségével végzi.
Társaságunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványra, a NAT-1-1468/2006 számon
akkreditált laboratórium. A cég fő tevékenységi köre a környezetvédelemmel összefüggő rutinszerű és speciális laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. Szükség estén szaktanácsadással is
ügyfeleink rendelkezésére állunk.
Tevékenységi körök:
Fizikai és kémiai (általános kémiai paraméterek, illetve szerves és szervetlen
mikroszennyező) vizsgálatok a következő területeken:
1.

2.
3.
4.
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Víz
• felszíni vizek fizikai, kémiai vizsgálata
• felszín alatti vizek fizikai, kémiai vizsgálata
Ivóvíz
• ivóvizek fizikai, kémiai vizsgálata
Felszíni víz üledéke
• felszíni vizek üledékeinek fizikai, kémiai vizsgálata
Szennyvíz
• ipari és kommunális eredetű szennyvizek fizikai, kémiai vizsgálata

5.
6.
7.

Szennyvíziszap
• szennyvíziszapok fizikai, kémiai vizsgálata
Talaj
• talajok fizikai, kémiai vizsgálata
Hulladék
• hulladékok fizikai, kémiai vizsgálata

Egyéb tevékenységek:
1.
2.
3.
4.

Szakmai tanácsadás
Hatástanulmányok összeállítása
Analitikai kémiai vizsgálati módszerek kidolgozása, adaptálása, beállítása
Alkalmazott analitikai kémiai és környezeti kémiai kutatások

A tevékenységi körben végzett vizsgálatok jellege:
1.

2.

Klasszikus analitikai mérések:
1.1. Tömeg szerinti elemzés (gravimetriás meghatározások))
1.2. Térfogatos elemzés (argentometria, jodometria, permanganometria, kromatometria)
Műszeres analitikai mérések:
2.1. Elektrokémiai módszerek (konduktometria, potenciometria stb.)
2.2. Spektroszkópiai módszerek
• Spektrofotometriás mérések
Nitrát, nitrit, szulfát,
szulfid, ammónium,
extrahálható anyagok
(kőolaj és származékaik),
fenol, foszforformák
meghatározása.
• Röntgen fluoreszcens spektroszkópia
• ICP-OES elemanalízis
2.3. Gázkromatográfiás mérések
• lángionizációs detektorral (extrahálható alifás szénhidrogének, illékony aromás szénhidrogének, egyéb alkil-benzolok mérése)
• tömegszelektív detektorral
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Wilhelm Sándor

Az Érmellék gerinces faunája

„Az Ér nagy, álmos, furcsa árok,
Pocsolyás víz, sás, káka lakják.
De Kraszna, Szamos, Tisza, Duna
Oceánig hordják a habját.”
– írja az Érmellék költőóriása, Ady Endre1, s én, amíg ide nem költöztem, kételkedés nélkül
fogadtam el a szavait. Aztán kiderült, hogy a költői szabadság nagyon is közrejátszott a fenti
sorok megfogalmazásában, hiszen az Ér nem a Krasznába, hanem Pocsajnál a Berettyóba
ömlik, s a Sebes-, majd a Hármas-Körös viszi a habját Tiszába, Dunába
Ahhoz, hogy megértsük, milyen is az Érmellék élővilága, s főleg, hogy miért olyan, amilyen, a tájegység egyik neves kutatójának, a nemrég elhunyt Benedek Zoltán nagykárolyi földrajztanárnak a munkáit kell ismernünk.2 Ő mutatta ki, hogy az az ÉNy–DK-irányulású törésvonal, amelynek mentén az Érmellék elnevezést viselő kistáj kialakult, a 250 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti kréta időszakban lesüllyedt Herciniai-hegyrendszer feldarabolódása során
keletkezett. A területet elöntötte a Pannon-tenger, amelynek üledéke több száz méter vastagságban rakódott rá a kristályos alapkőzetre. A geológiai újkorban vidékünk keleti peremén
megkezdődött a Bükk és Meszes hegységek kiemelkedése, s a tenger vize nyugati irányba fokozatosan visszahúzódott, beltengerré, majd tóvá zsugorodott.
A geológiai negyedkorban a területen egymást váltogatták a glaciális és interglaciális periódusok. Az utóbbiak során az olvadó jégtakaró vizét a kialakuló ősfolyók, a Tisza, Szamos,
Kraszna elődei az Érmellék törésvonala mentén vezették le a Körösök irányába. Nem, a
Kraszna vezette le tehát az Ér vizét, hanem éppen fordítva, s ez gyakran mind a mai napig így
van, hiszen a Kraszna vize nagy áradások idején még most is át-átcsap az Érbe az Ákos község közelében meglévő, zsilippel ellátott összekötő csatorna mentén.
Az ősfolyók a magukkal sodort iszonyú mennyiségű hordalékot hatalmas méretű törmelékkúpok formájában rakták le a területen, s ez a folyamat addig tartott, míg a Szatmár-beregi
síkság fokozatos süllyedésének eredményeként a nagy folyók egymás után hagyták el az Ér1
2

Ady E.: Az Értől az Oceánig.
Benedek Z.: Érmellék. Helios Kiadó. Orosháza, 1996.
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melléket, észak felé törve utat maguknak. A medencében visszamaradt törmelékkúpok kusza
rendszerében az aránylag kis vízhozamú Ér folyócska szabadon kanyargott, s mivel a terület
esése is csekély, terjedelmes mocsárvilágot alakított ki, holtágak, morotvák, lápok, tavak beláthatatlan szövevényét, amelyekből szigetszerűen emelkedtek ki a porongok, amelyeket csak
áradások idején borított el a víz. A vizes területeken gazdag mocsári növény- és állatvilág alakult ki, míg a szigeteket mocsári tölgyesek, a területet övező teraszokat pedig cseres tölgyesek
foglalták el, amelyeknek szintén sajátos, és rendkívül gazdag állatvilága volt.
Maga az Érmellék a már említett törésvonal mentén kialakult 50-60 km hosszúságú, 5-10
km szélességű völgyet, s az ezt övező teraszokat, valamint az egész tájegységet kelet felől határoló Érmelléki-dombvidéket foglalja magába. Északon a Kraszna, délen a Berettyó medencéje határolja. Északnyugaton a Nyírség homokbuckái nyúlnak be a területre, míg délnyugaton a lecsapolásig a Nagy-Sárrét mocsárvilágával egyesült.
Egy ilyen változatos, rendkívül gazdag élővilágú terület már a legrégibb időktől magára
vonta az ember figyelmét.3 Ha a pattintott kőkorszakból még csak elszórtan kerültek elő leletek, a csiszolt kőkorszak Körös- és Tisza-kultúrájának időszakából már települések maradványait sikerült a régészeknek megtalálni a medence egész hosszában. Az ezt követő rézkorszak leletei már szegényesebbek, ám annál jelentősebbek a bronzkori emlékek, hiszen erről a
vidékről kapta a nevét a nagy területre kiterjedő Ottományi-kultúra, amelynek emberei megtelepedtek az Ér szigetein, s a kísérő teraszokon egyaránt. A Székelyhíd határában lévő Ökörvár-szigeten végzett ásatások során a vaddisznó-, őz-, szarvas-, bölény-maradványok mellett
aprópénz nagyságú halpikkelyek tömege került elő, s nem véletlen, hogy a használati eszközök
között méretes bronzhorgokat és agyagból égetett hálónehezékeket is találtak a régészek.
Az őskortól folyamatosan lakott terület élővilágát jelentősen megváltoztatta az ember. Először csak az erdőségeket élte fel, hiszen ezek biztosították számára az építő- és tüzelőanyagot,
de kellett a hely a szántóföldeknek, később a gyümölcsösöknek és szőlőskerteknek egyaránt, s
ezt az erdős, bozótos területek felégetésével sikerült elérnie. Ezek a beavatkozások egyelőre
csak a szárazulatok, szigetek, teraszok eredeti élővilágát semmisítették meg, a mocsarak érintetlenek maradtak.
A lecsapolások a Tisza völgye általános vízrendezési munkálataival egy időben kezdődtek.4
A Nagy-Sárrét lecsapolása és a Berettyó medrének kialakítása 1852-ben indult meg, az Ér
medrének kiásása pedig 1859-ben, ám tíz év alatt Pocsajtól, az Ér torkolatától csupán Bihardiószegig jutottak el, amikor is a munkálatok félbeszakadtak.
Az újabb beavatkozások csak az I. Világháborút követően kezdődtek el, amikor a trianoni
határok védelmére megkezdték a II. Károlyról elnevezett erődvonal kialakítását. Ehhez Diószeg és Éradony között kiásták az ú.n. Tankárkot, aminek töltését obekeknek nevezett vasbeton bunkerekkel rakták meg. A II. Világháborút követően az obekeket felrobbantották, a vasbeton darabokat a környék lakossága hasznosította, lakóházak alapozásához hordta el. A mo-

3
4

Nánási Z.: Székelyhíd történeti monográfiája. Érmellék Egyesület. Székelyhíd, 2003.
Benedek Z., i.m.
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csárvilágot még a tankcsapdának kialakított, a határral párhuzamosan futó kanális is csak részben károsította, nem úgy, mint a Ceauşescu-korszak nagy vívmányaként számon tartott teljes
lecsapolás. Ennek során egy kb. 90 km hosszúságú főcsatornát, valamint összességében 700
km-t meghaladó hosszúságú mellékcsatorna hálózatot ástak ki, de nem sajnálták az energiát,
hogy levezető csatornákat ássanak a legkisebb vízfoltok felszámolására is. Csupán a főcsatorna kialakításához 13,9 millió m3 földet kellett megmozgatni.
Ezzel aztán sikerült is tönkretenni, eltüntetni a hajdani csodálatos vízi világot. Az eredmény siralmas: teret nyert a szárazság, hiszen métereket esett a talajvíz szintje, jó néhány helyen megindult a szikesedés, megkezdődött a gátak közé szorított csatornák feltöltődése. De
ami a legfájdalmasabb, az a mérhetetlen természetrombolás, hiszen szinte nyomtalanul eltűnt
a terület ékessége, a pótolhatatlan értékeket rejtő vízi élővilág, aminek messze földön nem
volt párja.
A kis esés miatt különösen a nyári kisvizek idején alig van a víznek sodrása, erős a feltöltődés, s ha nem lesz pénz a folyamatos kotrásra, arra is van esély, hogy a terület ismét elmocsarasodjék. Esős időben nem ritka, hogy ismét elborítja a víz a régi mocsarak területét.
Az emberi beavatkozás egy másik, első pillantásra pozitív példája, hogy a homokbuckákat
beerdősítették, de nem ám őshonos fafajtákkal, hanem az észak-amerikai eredetű tájidegen fehér akáccal, amiből erőszakosan terjeszkedő invazív gyomfaj lett új hazájában.
A lecsapolás előtt a terület vegetációjának legjellegzetesebb képviselői a vízi és mocsári növénytársulások voltak. A mocsarakat a lecsapolás előtt nagy kiterjedésű nádasok és gyékényesek szegélyezték, ezeknek ma már a maradványai is ritkaságszámba mennek. Az ártéri erdők
közül megritkultak a fűzesek, de főleg az égeresek. Csak ritka tanúi maradtak egy-egy hagyásfa
formájában a nem is olyan régen kiterjedt területeket borító mocsári tölgyeseknek is. A mai
kor erdei jórészt ültetettek, s legfeljebb az aljnövényzet elemei emlékeztetnek a hajdani erdőségekre.
Az állatvilág lecsapolás előtti állapotáról alig vannak ismereteink. Különösen hiányosak a
gerinctelen faunára vonatkozó adatok, de a gerinces fauna többségére vonatkozó tudományos
értékű leírások is hiányoznak. Herman Ottó, a nagy polihisztor is elkerülte vidékünket, amikor Magyarország halait és népi halászatát kutatva megfordult az Ecsedi-lápon és a Sárréten
is. A lecsapolást közvetlenül megelőző időszakból Bănărescu5 közöl néhány adatot a terület
halfaunájáról. Hasonlóan kevés az adat a kétéltűekről, míg a terület hüllőiről Frivaldszky,
majd később Méhely közöl adatokat.6
Legtöbb ismerettel az Érmellék madárfaunájáról rendelkezünk, köszönhetően Kovács Jánosnak, a nyugalomba vonulása után Szalacson megtelepedett Afrika-kutatónak, valamint
Dobay László neves zoológusnak, de leginkább Kovács János unokájának, dr. Andrássy Ernőnek. Ez a tragikus sorsú, 1956-ban meghurcolt érmihályfalvi körorvos végezte a legalapo-

5
6

Bănărescu, P.: Pisces, Osteichthyes /in/ Fauna RPR, vol. XIII. 1964.
Borovszky S. (szerk.): Bihar vármegye és Nagyvárad. 1901.
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sabb ornitológiai gyűjtőmunkát az Érmelléken.7 Az erre vonatkozó adatokat Béczy Tamás és
Kováts Lajos nagyváradi muzeológus rendszerezte. Kováts Lajos számos gyűjtőutat tett az
Érmelléken, rengeteg saját megfigyelési adattal gazdagította a vidék madárvilágára vonatkozó
ismereteket.8
A gerincesek közül az emlősöket 56 faj képviseli. Sünök, cickányok, vakond képviselik a
rovarevőket. 12 denevérfajt tartanak itt számon, köztük a patkósorrú, denevérek (Rhinolophus)
három faját, a hosszúfülű denevért (Plecotus auritus), a törpe denevért (Pipistrellus pipistrellus) és
másokat.
A mezei nyúl állománya változó, a vadászok mellett az orvvadászok is ritkítják, de megszenvedte a közelmúlt fölös vegyszerezésének káros hatásait is. A rágcsálók közül gyakoriak a
mezei egerek, pockok, patkányok, az erdőkben a mókus és a mogyorós pele, s bár ritka, előfordul a földikutya (Spalax leucodon) is. Szép számmal van még hörcsög és ürge, annak ellenére,
hogy nem is olyan rég a hörcsögölés még elterjedt népi foglalkozás volt a vidéken. Az Érben,
de a mellékvizeiben is terjeszkedik az eredetileg prémjéért telepített észak-amerikai pézsmapocok (Ondatra zibethicus). A ragadozók közül gyakorlatilag eltűnt a farkas, ritka a borz, gyakori
viszont a róka. A vidra csak alkalomszerűen fordul elő. Az erdők megritkulásával a kisragadozók, nyest, hermelin, menyét, görény és a vadmacska állománya is megcsappant. Terjeszkedőben van a vaddisznó, stabil állománya van az őznek, ám egyre ritkább a szarvas.
A madarak közül Kováts Lajos 207 fajt sorol fel, amelyek közül 17,9% állandó, míg
43,5% a területen költő nyári vendég, 28,9%-ot képviselnek az átvonuló fajok, ami azt jelzi,
hogy az Ér völgye rendkívüli fontossággal bír a madárvonulás szempontjából. Az élőhelyek
szerinti megoszlás alapján az általa felsorolt fajok 43,6%-a, tehát majdnem fele a mocsári élőhelyekhez kötődik.
A 132 faj közül, amelyik az Érmelléken költ, vagy a szakirodalom tanúsága szerint költött,
az említett szerző úgy találja, hogy 1966 és 1977 között, tehát a mocsárvilág lecsapolásának
hatására eltűnt ezek 7,6%-a, eltűnőben van 21,2%, míg csökkenő tendenciát mutat 58,3%. A
XIX. században, a nyíresek eltűnésével egy időben tűnt el a nyírfajd (Lyrurus tetrix), majd a
mezőgazdaság térhódításával a túzok (Otis tarda) is elköltözött a területről, bár néha még feltűnik egy-egy kóborló példánya.
A mocsarak lecsapolásával megszűnt a fészkelőhelye a batlának, kanalasgémnek, függő- és
barkós cinegének, ezek a fajok ma már alkalmi vendégként sem fordulnak elő a vidéken. Csak
átvonulóként jelentkezik a legtöbb vadliba, lilik és vadkacsa-faj, bár az 1970-es években még
tőkés récék (Anas platirhynchos) több százas tömegét láttuk őszi vonuláskor a Gálospetri melletti Hartyásban. A vonuló darvak már le se szállnak, bár valószínűleg költöttek is annak idején az összefüggő nádasokban. Alkalom adtán egy-egy hattyúpár még fészkel a szalacsi halastó nádszegélyében, s feltűnik néhány táplálékot kereső kiskócsag (Egretta garzetta) is a környéken (1. fénykép).

7
8

Nánási Z.: Dr. Andrássy Ernő az Érmellék utolsó polihisztora. Partiumi Füzetek, 24. 2003.
Kováts L.: Az Érmellék madárvilága. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged.
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1. fénykép: Kiskócsag

Mezőgazdasági művelés alá kerültek a nem is olyan rég sirályok és szerkők hadának fészkelő helyet biztosító szigetek, s a számos ismert gémtelepből is csak egy maradt meg Székelyhíd mellett, az érolaszi erdő százados tölgyfáin (2. fénykép).

2. fénykép: Gémtelep az érolaszi erdőben
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A ragadozó madarak száma is alaposan megfogyatkozott. A leggyakrabban előforduló nappali ragadozó az egerészölyv (Buteo buteo), ami fészkel is a területen. Télen az északról érkező
gatyás ölyv (Buteo lagopus) is megfigyelhető az út menti fákon, villanyoszlopokon. Templomtornyokban gyakori fészkelő a vörös vércse (Falco tinnunculus), a kékvércse (Falco vespertinus) viszont ritkaságszámba megy. Az erdők visszaszorulásával a héja (Accipiter gentilis) állománya is
megfogyatkozott, s a nádasok eltűnésével hasonló sorsra jutottak a rétihéják is. A baglyok közül az erdei fülesbagoly (Asio otus) jó néhány példánya szokott gyülekezni telente a parkok,
templomkertek fáin, s bár kisebb számban, gyöngybagoly (Tyto alba) is fészkel a templomtornyokban, s a kuvik (Athene noctua) jellegzetes hangját is hallani lehet nyári éjszakákon.
Az Érmellék hüllőfaunája szegényes. Az európaszerte erősen ritkuló mocsári teknős
(Emys orbicularis) (3. fénykép) még elég gyakori a folyó egész hosszában, s a megmaradt vizes területeken egyaránt. A gyíkokat a gyakoribb fürge gyík (Lacerta agilis) és a ritkább, mutatós
zöldgyík (L. viridis) képviseli, míg a kígyók közül a rézsikló (Coronella austriaca) és a vízisikló
(Natrix natrix) található meg.

3. fénykép: Mocsári teknős

A farkos kétéltűek közül a tarajos gőte (Triturus cristatus) és a pettyes gőte (Lissotriton
vulgaris) még mindig gyakori a környéken. A békák közül elterjedt a levelibéka (Hyla arborea),
míg a varangyok közül a zöld varangy (Epiladea viridis) a gyakoribb, de szaporodási időszakban
látszik, hogy a barna varangy (Bufo bufo) sem ritka. Általános elterjedésű a sárgahasú unka
(Bombina variegata), de a dombvidéki szakaszon a vöröshasú unka (B. bombina), sőt a két faj hibridje is előfordul. A barna ásóbéka (Pelobates fuscus) inkább a lazább talajú területeken található,
de rejtőzködő életmódja miatt ritkán kerül szem elé. A mocsaras, nedves területeken még igen
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gyakori a tavi béka (Pelophylax ridibunda) és a kecskebéka (P. esculenta), az erdőkben pedig az erdei béka (Rana dalmatina). Nagyon megritkult, s néha kerül szem elé az egyik legszebb békafajunk, a szaporodás idején égszínkék nászruhában pompázó mocsári béka (R. arvalis). A levelibéka (Hyla arborea) esőkérő koncertje is fel-felharsan még a lombok között.
Halbiológus lévén, utoljára hagytam az Érmellék halfaunáját, amelyet 1968 óta tanulmányozok. Tanulmányaim elsősorban az Ér alsó, Bihar megyei szakaszára terjedtek ki, de sajnos,
ezek jórészt a lecsapolás utáni periódust érintik. Az évek során összegyűlt adatokat 1997-ben
közöltem9, ekkor 24 fajt tartottam számon, amelyekből 20 faj őshonos, 4 pedig betelepített
idegen eredetű, ezek a razbóra (Pseudorasbora parva), ezüstkárász (Carassius auratus), törpeharcsa
(Ameiurus nebulosus) és a naphal (Lepomis gibbosus). Már ekkor eltűnt a területről a lesőharcsa
(Silurus glanis), megjelentek viszont olyan reofil elemek, mint a domolykó (Leuciscus cephalus) és
halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus). 2000-ben alkalmam nyílt egy, az Ér völgye egészét átfogó kutató utat tenni, ennek során modern eszközökkel mértük fel a terület halállományát.10 A
dombvidéki szakaszon olyan, a területről eddig nem ismert halfajokat is találtunk, mint a nyúldomolykó (Leuciscus leuciscus), homoki küllő (Gobio kessleri) és kövicsík (Barbatula barbatula). Az
egyes fajok egyedszámának általános csökkenése mellett felfedezhető volt a reofil halfajok térhódítása a stagnofil és limnofil fajok kárára. Eltűntek olyan fajok, mint a dévér (Abramis
brama), széles kárász (Carassius carassius), compó (Tinca tinca) és vágódurbincs (Gymnocephalus
cernuus), a síkvidéki szakaszon előkerült viszont a balin (Aspius aspius) és a széles durbincs
(Gymnocephalus baloni), ezek új fajok a térség számára.
Az új fajok beáramlása folyamatosan tart. 1997-ben fedeztem fel a fekete törpeharcsa
(Ameiurus melas) (4. fénykép) jelenlétét az Érben, ami nem csak az Érmellék, hanem Románia
számára is új fajnak bizonyult.11 Majd 2005-ben a tarka géb (Proterorhinus marmoratus) első példányát hozták el hozzám a horgászok. Míg az előző faj észak-amerikai eredetű, s a Magyarországra betelepített állománya kezdett el kelet felé terjeszkedni, addig az utóbbi őshonos Románia területén, hiszen egy ponto-kaszpikus fajról van szó, ami a globális felmelegedés hatására indult el a Fekete-tenger partvidékéről fölfelé a Dunán és mellékfolyóin, s a Tisza, Körös,
Berettyó közvetítésével jutott el hozzánk.

9

10

11

Bănărescu, P.M.–Telcean, I.–Bacalu, P.–Harka, Á.–Wilhelm, S.: The fish fauna of the Cris/Körös river
basin. Tiscia monograph series. 1997.
Wilhelm, A.–Ardelean, G.–Sallai, Z.: Fauna ihtiologică a bazinului râului Ier. Satu Mare Studii şi
Comunicări. Seria Şt. Nat. II-III. 2001-2002.
Wilhelm, A.: Black bullhead (Ictalurus melas Rafinesque, 1820). (Pisces: Ostariophysi: Bagroidea), a new
species of fish recently found in romanian waters. Trav. Mus. Natl. Hist. Nat. „Grigore Antipa”. XL.
1998.
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4. fénykép: Fekete törpeharcsa, új halfaj Románia számára

A legnagyobb értéket a terület halai közül a lápi póc (Umbra krameri) (5. fénykép), ez a nemzetközi szinten szigorúan védett faj képviseli, aminek elterjedését vizsgálva annak idején versenyt futottam a lecsapolókkal: ha én felfedeztem egy új lelőhelyét, ők tönkretettek egyet, s ez
így folytatódott.12

5. fénykép: A szigorúan védett lápi póc

12

Wilhelm, A.: Ţigănuşul (Umbra krameri Walbaum) în Valea Ierului. Crisia. Oradea, XVII. 1987.
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Szerencsére a nagy lecsapolási őrület elcsitulásával is maradtak olyan területek, ahol ez a
csodás kis halacska jól érzi magát a vidékünkön. Ugyancsak veszélyeztetett faj a kurta baing
(Leucaspius delineatus), amely változó számban, de állandóan jelen van a területen. Külön ki kell
térnem a hajdan érmelléki specialitásnak számító réti csík (Misgurnus fossilis) esetére, ami a lecsapolás előtt akkora tömegben volt jelen a mocsarakban, hogy a halászok egy külön csoportja, a csíkászok fogták és értékesítették ipari mennyiségben, mára viszont csak töredék
állományai maradtak fent egy-egy elszigetelt területen (6. fénykép).

6. fénykép: A hajdan tömeges réti csík

Egészében véve, megállapíthatjuk, hogy az Érmellék gerinces faunája még most is rendkívül gazdag, annak ellenére, hogy az emberi beavatkozások pusztító hatása ezen a vidéken hatványozottan érvényesült. Csak részben lehet megnyugtató, hogy a területet felvették a
NATURA 2000-es védett övezetek listájára. Egyedüli hathatós megoldásnak az látszik, ha sikerülne megvalósítani a terület részleges visszamocsarasítását, s az így visszanyert területekre
ökoturizmust alapítva a helyi lakosságot is érdekeltté tennénk a természeti értékek védelmében.
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Szabó László

Energianövények telepítésének lehetőségei
az Érmellék területén

Bevezetés
A napjainkban Kelet-Európában újdonságként ható energetikai privatizáció azt a látszatot
kelti, mintha energiaproblémáink alapvető kérdése az lenne, hogy megfelelő tulajdonost keressünk az energiaszolgáltató vállalatok számára. A valódi gond azonban mégis az, hogy ezen
Kelet-európai államok ásványi energiahordozó készletei kimerülőben vannak és az energiaárak a privatizációtól, valamint az egyéb gazdasági megszorító intézkedésektől függetlenül
állandóan emelkednek. Éppen ezért egyre sürgetőbb az, hogy az energetikában is olyan alternatívákat keressünk, amelyek a jövő szempontjából megoldást biztosítanak. Az energetikában
a fenntartható fejlődés az energiával való takarékosságon felül a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű felhasználását jelenti. Az alternatív energiahordozókkal mind nagyobb lehetőséget kell teremteni a meglévő energiakészletekkel való ésszerű takarékoskodáshoz, valamint a környezetet fenyegető veszélyek elhárításához.
A megújuló energiák egyik előnye, hogy általuk csökken az importenergia iránti igény, mert
optimálisan lokális energiaellátó rendszerekben építhetők ki. Ez természetszerűleg pozitív hatást gyakorol a kapcsolódó helyi, ill. regionális iparágakra, amelyek új munkahelyeket eredményeznek.
Az Érmellék geotermikus gradiense a magyarországi alföldi értékekkel megegyező, tehát
alapvetően kedvező adottságokkal rendelkezik. A geotermikus energia felszíni hasznosításához a kedvező geotermikus gradiensen kívül arra is szükség van, hogy a hőenergia szállítására
megfelelő hőhordozóközeg és kellő nyomás is rendelkezésre álljon. Kitermelés szempontjából az érmelléki készletek az „A-típusú” telepek közé tartoznak, ahol a közeg hőmérséklete a
vízadó rétegben maximum 110 °C, a víz nyomása nem számottevő, sótartalma viszonylag alacsony, de ez nem szignifikáns. Felszíni hasznosításuk többnyire vízvisszasajtolással oldható
meg. A kedvező adottságok tehát nem jelentenek probléma nélküli feladatot, magasak a beruházási, ill. az üzemeltetési költségek, valamint a felszínre jutó víz használat utáni elhelyezése
nehézséget okoz. Ezen problémák leküzdése az Európai Unió fokozódó környezetvédelmi
követelményei miatt egyre költségesebb.
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A napenergia közvetlen hasznosítása az egyik legkézenfekvőbb megújuló energiaforrásnak
mutatkozik. A területi napenergia-adatok az Alföld magyarországi keleti peremének értékeivel1 rokoníthatók. Az energiamennyiség időbeli alakulását tekintve, több mint fele a nyári
négy hónapra esik. Az aktív hőhasznosítás napkollektorral oldható meg, a hőenergia felhasználásának időbeni szükségessége azonban rendszerint eltér a maximális napsütéses időszaktól,
ezért a költségek az energia tárolása kapcsán igen nagyra nőhetnek. Ott, ahol a hőtárolás elmaradhat, vagy egyébként is szükséges – pl. a különböző mezőgazdasági-technológiai hőigények kielégítésénél, ill. a használati melegvíz előállításában – a napenergia reális alternatívát jelent a hagyományos energiaforrásokkal szemben.
A szélenergia tekintetében a hazai értékek az érmelléki viszonyokhoz képest szintén referencia-értékűek. A szél energetikai jellemzőit alapvetően annak sebessége, gyakorisága, intenzitása határozza meg. A 10 m-es magasságban mért átlagos szélsebesség értékek 2,5-3,5 m/s
közé esnek. Energiatermelés szempontjából ezek még nem egyértelműen meghatározóak, mivel nagyobb magasságokban és a terepviszonyoktól függően ettől lényegesen kedvezőbb értékek is vannak. A kistájra a múltban nem volt jellemző a szélmalmok alkalmazása (leszámítva
néhány helyi és alkalmi energiaigény kielégítését célzó kisebb szélkereket), így elmondható,
hogy egy-egy szélmotor vagy szélkerék tájidegen hatást kelthet. Romániában csak napjainkban
kezdenek megjelenni a modern referencia-berendezések.
A kistáj vízenergia-potenciálja igen csekély. A felszíni vizek alacsony vízmennyiséggel rendelkeznek, lassú folyásúak, kisesésűek, reliefenergia szempontjából a szintkülönbségek nem
meghatározóak.
Míg a nap-, szél- és vízenergia során nincs károsanyag-kibocsátás, addig a biomassza
szennyezőanyagokat bocsát ki, ám ezek emissziós paraméterei (CO, SO2, CxHx, NOx stb.)
kedvezőek. Eltüzelése a növényzet szénmegkötő képessége2 (szénciklus) miatt CO2-semleges.
További előnye, hogy hozzájárul a defláció és a talajerózió csökkentéséhez, megoldást kínál a
települési szennyvíz-tisztítás és a szennyvíz-iszap elhelyezésére, valamint javítja a városi környezet környezeti állapotát (levegőminőség, épített környezet, emberi egészség). Az erőművi
igények kielégítésére a lokális mezőgazdasági kitermelés eltolódhat a gyorsan növő, nagy energiatartalmú növények (ún. energiaültetvények) javára, fokozódhat a természetes növényzet
monokultúrás ültetvényekre való lecserélése. Ezért tehát a biomassza energetikai hasznosítása
esetén különösen fontos a helyi viszonyokhoz való rugalmas alkalmazkodás.
A biomassza alkalmazása az agrárszektor értékesítési problémáira nyújt alternatív megoldást, a művelésből kivont területek hasznosítása által. Az új munkahelyek, valamint a mezőgazdaság kihasználtságának megoldása hozzájárul az elmaradott térségek felzárkóztatásához.

1
2

Éves besugárzás összege: 4400-4500 MJ/m2; napfénytartam: 1950-2050 h/év
Fotoszintetizáló élőlények életműködésük, testépítésük során a légköri szenet (CO2) használják fel saját
szerves (szénvázú) molekuláik felépítésére. Vagyis ha növényt elégetünk, akkor az égés során a légkörbe jutó szenet az élő növények beépítik testükbe, vagyis elméletileg a légkör CO2 tartalma nem változik. [Forrás: Takács G., 2003]
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A tanulmány a kistáj területfejlesztése szempontjából segítséget nyújt az energetikai célú növénytermesztést megcélzó beruházások társadalmi felmérésében.

A vizsgált terület lehatárolása
Az Érmellék a Berettyó és az Ér közötti sík és dombvidék, Románia északnyugati részén,
Szilágy és Bihar megyék területén elterülő kistáj, melynek egy-két települése Magyarországra is
átnyúlik. Északról a Kraszna medencéje, keletről a Szilágysági-dombvidék, dél felől a Berettyó
völgye, északnyugatról a Nyírség, délnyugat felől pedig a hajdani Nagy-Sárrét medencéje határolják. A vidék névadója az erdélyi szilágysági dombvidékről eredő Ér folyó.
Mind magyarországi, mind romániai része elmaradottabb, többszörösen hátrányos helyzetű, komplex versenyhátrányú térség3. Ma Romániához tartozik az Érmellék 30–35, részben
vagy többségében magyarlakta falva. Évek óta romló munkanélküliségi mutatókkal rendelkezik, amelyet a roma lakosság magas, egyre növekvő aránya, valamint a humánerőforrás csökkenése is nehezít. A terület viszonylag gyenge talaj-, ill. növénytermesztési adottságok folytán
jelentéktelen gazdasági potenciálja ellenére a mezőgazdaság szerepe nagy, főként egyéb megélhetési lehetőségek hiánya miatt. A megújuló energiaforrások pozitív társadalmi-gazdasági
hatásai hozzásegíthetik az elmaradott térségeket a felzárkózáshoz. A két ország Európai Unióhoz való csatlakozásával vállalt kötelezettségeiken túl számos előnyt jelenthet az élelmiszeriparra túltermelő mezőgazdaság átalakulásának, valamint a határokon átnyúló kapcsolatok
támogatottságának kihasználása. Mindezek indokolttá teszik a bioenergetikai szektor mélyebb
vizsgálatát. A megújuló ágazat társadalmi elismertségének, ismereteinek vizsgálata hozzájárulhat az ágazat széles körű elterjesztéséhez.

Demográfiai viszonyok
Társadalmilag a fejlesztés kérdését fontossá teszi a roma lakosság, ezzel együtt az elszegényedők növekvő aránya. A szegény családok számának növekedésével csökken a közép-, és az
esetleges felsőosztálybeli családok száma. A fizetőképes lakosság eltűnésével idővel csökkennek az adókból származó bevételek, így a települési infrastrukturális beruházások is. Romlik a
közbiztonság, majd a munkahelyek megszűnnek, és a folyamat öngerjesztésbe megy át. Végezetül a domináns megélhetési forma az Európa Unió elvárásai szerint éppen leépítés alatt lévő
élelmiszertermelő mezőgazdaság lesz.
A korstruktúra a roma lakosság nagy arányával rendelkező falvakban fiatalos, a többiben
elöregedő. A határ menti településeken mind magyar, mind román oldalról ismert ez az effektus. Az elöregedéssel egyetemben az utóbbi harminc évben megindult népességfogyás (1.
ábra) a fejlett Nyugat-Európában már huzamosabb ideje tartó népesedési tendenciákon túlmutató negatív értékeket produkált. Bihar megyében 1992-től figyelhető meg a lakosság szá-

3

Nemes Nagy J., 2004.
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fő

mának csökkenése4, 1992 és 2002 között 6,04%-os fogyás volt jellemző. Ellenben az Érmelléken a fogyás évtizedekkel korábban, a hetvenes évek végétől elkezdődött (1. ábra), aminek
következtében a népesség 1977-től 2002-ig 9,47%-kal csökkent. Ennek legfőbb oka a természetes fogyáson túlmenően a negatív vándorlási különbözet. A határ menti kistáj migrációs
vesztesége a népességfogyás kétharmadáért-háromnegyedéért felelős5, és földrajzi fekvése
révén fokozott mértékben valószínűsíthetők a határon átnyúló munka- és egyéb kapcsolatok.

633094
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600246

Bihar megye
Bihari Érmellék

82608

77559

74785
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1. ábra: Bihar megye és a bihari Érmellék népességváltozása 1977 és 2002 között
[forrás: Ekéné Zamárdi I. 2005]

A bihari Érmellék etnikai összetételének alakulása többé-kevésbé arányos a megyei változásokkal. Jelentős a különbség a román-magyar etnikumok arányában. Míg a megyében a román
lakosság van kétharmados többségben, addig az Érmelléken ez az arány megfordul. Ennek
oka, hogy a megyében élő magyar kisebbség majd egyharmada az Érmellék területén él, a folyamatos lélekszámbeli csökkenés ellenére részaránya közel kétharmados6. A kistáj magyar kisebbségi átlagát (62%) a három városból kettő (Érmihályfalva, Székelyhíd) éri el, tíz község
közül pedig kilencben van magyar többség.

4
5
6

Az 1992. január 7-i romániai népszámlálás alapján.
Ekéné Zamárdi I., 2005. 82.
Ekéné Zamárdi I., 2005. 84.
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26%
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67%

2. ábra: Bihar megye etnikai változása
1977 és 2002 között [Forrás: Ekéné Zamárdi I. 2005]

Az Érmellék országos periférikus helyzetének tudható be a roma lakosság arányának folyamatos, egyre gyorsabb növekedése mind megyei (2. ábra), mind pedig kistáji viszonylatot
(3. ábra) tekintve. A cigányság élettere néhány településhez köthetően erősen koncentráltan
jelenik meg. A roma lakosság utóbbi harminc év során bekövetkező megduplázódása többnyire a rendszerváltást követő nyugati irányú migrációjuknak tudható be.
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román
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3. ábra: A bihari Érmellék etnikai változása 1977 és 2002 között
[Forrás: Ekéné Zamárdi I. 2005]

Mezőgazdaság
A térség vidékies jellegére jellemző az elaprózott birtokszerkezet. Az előző rendszerből
hátramaradt mezőgazdasági formára jellemző, hogy a termelőszövetkezetek felbomlásával a
termelés magángazdaságokba, magántársulásokba ment át. A települések közül Érmihályfalva
mezőgazdasági birtokszerkezete reprezentatív (4. ábra), ahol a magángazdaságok közül egy
nagy mezőgazdasági társulásban művelik a gazdák beadott földjeit 1100 hektáron. Ezen felül
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létezik még hat kereskedelmi magántársulás (kft), melyek 753 hektárt, valamint három fizikai
személy, akik viszonylag nagy területet, fejenként 40 hektárnál többet, összesen pedig 192
hektárt művelnek. Végezetül az elaprózottság mértékét alátámasztja, hogy a többi megművelt
területet, 2045 hektárt több mint kétezer kisgazda művel, s ezen gazdaságok közül a legnagyobb területű is kisebb 20 hektárnál.

28%

1 mezőgazdasági társulás
6 kereskedelmi magántársulás (kft)

52%

3 fizikai személy, >40ha

15%

2120 kisgazda (a legnagyobb
terület <20ha)

5%

4. ábra: Érmihályfalva mezőgazdasági birtokszerkezete
[Forrás: saját szerkesztés, Egry György, földmérő mérnök – Érmihályfalva – adatai alapján]

A földek egy része gyakorlatilag parlagon hever, mert a megművelés több adóval és járulék
befizetésével járna, mint a termelésből adódó haszon.
A természeti adottságok kihasználatlanok, a mezőgazdaság egysíkú gabonatermesztésre
(kukorica, búza), valamint a futóhomoktalajt megkötő akácerdő telepítésére orientálódott. A
burgonya, cukorrépa és napraforgó termesztés egyre jelentékenyebb szerepet tölt be, ám a leépítés előtt álló élelmiszer-termelő mezőgazdaságot a paletta diverzifikációja nem menti meg.
A gyümölcs- és szőlőültetvények relatíve jó piaci lehetőségekhez jutnak, de a kistáj életben
maradásához képest elenyésző termelési mértéket és értéket képviselnek. Az állattenyésztés az
utóbbi évek hústermékekre vonatkozó, a határ mentiségből eredő szankciók miatt hanyatlásnak indult.
Az Érmellék lecsapolása Gönczi Sándor nevéhez köthető. 1944 után a Ceausescu-korszakban az ő tervei alapján alakítottak ki egy 90 km hosszúságot is meghaladó főcsatornát, amely
végig húzódik az Érmelléken. A több mint 700 km összhosszúságú csatornarendszer segítségével mintegy 65000 hektárnyi területet ármentesítettek. A lecsapolás eredményeként a talajvíz szintje méterekkel a korábbi alá süllyedt, elősegítve a későbbi aszályok erősödését. Az ármentesített földek túlnyomórészt mocsári talajok, ezért a lecsapolással nyert szántóterületek
átlagos minősége nem kielégítő. A lecsapolással sajnálatos módon a természetes vízfelület eltűnt, amit mesterséges tározókkal sem tudnak helyettesíteni.
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5. ábra: Az Érmellék és vidéke talajtípusai:
H – futóhomok, Ced – enyhén degradált csernozjom, CEd – erősen degradált csernozjom,
Cmv – magas talajvizű csernozjom, Cd – degradált csernozjom, T – öntéstalaj, Pv – vörös podzol,
Psz – szürke podzol, Pb – barna podzol (barna erdőtalaj), S – szik, szikes
[Forrás: Benedek Z. 1996, XXI. melléklet]

A rossz talajminőség nehezíti a minőségi termesztést. A vizsgált területen, az Érmellék
Nyírség felőli peremén túlnyomórészt homokos talajok dominálnak (5. ábra), egyes területeken futóhomok jellemző, melynek megkötését akácerdők telepítésével kívánták elősegíteni.
Mindezzel egybevetve a román talajminősítés jelentős hiányosságaira mutat rá, hogy a közepes és jó minősítést kapott földek nem teljesen tükrözik elnevezésüket. A rossz vízháztartás
(egyes területeken túl sok, máshol túl kevés csapadék, változékony vízáteresztő-képesség, ill.
talajvíz) jelentős mértékben hozzájárul a rossz termőképességhez. Az Ér völgyében oxigénhiányos, tápanyagban szegény talajok alakultak ki, amelyek aligha adnak megfelelő alternatívát
a növénytermesztéshez. A lecsapolás előtti magas sótartalmú talajvízzel rendelkező talajok
esetében az azt követő időszakban nagy területeken jelentek meg a szikesek.
Szintén Érmihályfalvát alapul véve a települések külterületének művelésági megoszlásában
(6. ábra) döntően a szántóterületek aránya a mérvadó, Érmihályfalva esetében ez a külterületek felét (4304 ha) jelenti. Az erdők viszonylag nagy területeket foglalnak el (1264 ha), ami a
homokterületek megkötésére telepített akácosok miatt van. Sajátságos a már korábban emlí-
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tett művelés alól kivont területek magas aránya (2042 ha), s ez legfőképpen nem a művelésre
szánt ugarolásra vezethető vissza. A sokszor gazdátlanul, gondatlanul, parlagon hagyott parcellák arról árulkodnak, hogy a gazdálkodás nem kifizetődő, és ebben a román állam szerepe
igen nagy. Habár a gépesítettség mértéke szinte mindenütt 100%-os, a gépállomány csak a nagyobb gazdaságokban korszerű.
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6. ábra: Érmihályfalva külterületének művelésági felosztása
[Forrás: saját szerkesztés, Egry György, földmérő mérnök – Érmihályfalva – adatai alapján]

Azokon a szántóföldeken, ahol aktív gazdálkodás folyik, a területhasználat a meghatározó
gyengébb, homokos talajokhoz idomult (7. ábra). A gazdálkodók két fő haszonnövénye a kukorica és a búza. A gyenge talajokon az élelmiszeripar számára gyenge minőségű haszonnövényeket termesztenek, így a már napjainkban is értékesítési gondokkal küzdő román, s különösképpen az érmelléki mezőgazdaság az Európai Unióba való csatlakozást követően még
nehezebb körülményekre számíthat.
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7. ábra: Érmihályfalva szántóföldi területhasználata
[Forrás: saját szerkesztés, Egry György, földmérő mérnök – Érmihályfalva – adatai alapján]

A jelenleg nagyrészt mezőgazdaságból élő érmelléki lakosság tehát alapvető megélhetési
problémák előtt áll. A gyenge minőségű termények piacképtelenek, s előbb-utóbb elérik őket
az uniós színtérről érkező állami szankciók, mellyel az elsődleges megélhetési forma kerül veszélybe. A gazdák érzik mindennek a súlyát, és keresik a kínálkozó alternatívákat. Ezek közül
az egyik leghatékonyabb, és –költségkímélőbb megoldás lehet a növénytermesztés élelmiszertermelésről energiatermelésre való átállása.

Az energianövények hasznosítása
A biomassza valamely élettérben egy adott pillanatban jelenlévő szerves anyagok és élőlények összessége. A biomassza mennyisége megadható az egyedek számában, tömegében,
energiatartalmában stb. (Barótfi I. 1998)
Az energianövényeket hasznosításuk szerint három csoportba sorolhatjuk. A szilárd halmazállapotú biomasszából szilárd, folyékony és gáznemű éghető anyag nyerhető. A legegyszerűbb megoldás az apríték és pellet előállítása és használata, de ez esetben az átálláshoz nagyobb tőke és ismeret szükségeltetik. A bioetanol és biodízel előállítása bonyolultabb és költségesebb, de termelésben nem igényel változtatást. Az olajokat általában sajtolással és oldószeres extrakcióval nyerik ki. Feltételezhetjük, hogy bizonyos adottságok mellett a növényi
olajok helyettesíthetik a kőolajtermékeket, ám a közvetlen helyettesíthetőségnek jelentős műszaki korlátai vannak, ugyanis önmagukban csak a motor jelentős átalakításával, vagy speciális
motor (Elsbett-motor) alkalmazásával lehetségesek. A különböző növények (pálmaolaj, repce,
napraforgó) olaja másként viselkedik, ezért a motorok átalakítása specializált, ennek az eljárásnak az elterjedése csak a közelmúltban indult meg az egyre növekvő üzemanyagárak hatására. A gázosítás a legbonyolultabb művelet, rengeteg nyersanyagot kíván. Ezáltal biogáz, ge-
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nerátorgáz vagy szintézisgáz állítható elő. A biogáz-termelés illetve hasznosítás megítélése ma
nem kedvező, mert energetikai szempontból a biogáz előállításához szükséges beruházási
költségek és a megtérülési idő alapján a biogáz-telepek költséges, csak hosszú idő alatt megtérülő energiatermelésnek minősülnek. A depónia-gáz hasznosítása az Érmellék illegális szemétlerakóinak felszámolásával, valamint az európai uniós környezetvédelmi pályázatok, különös tekintettel a hulladéklerakók építésére, reálissá és kifizetődővé tehetik a biogáz effajta
hasznosítási módját, hisz az utóbbi időkben a hulladéklerakók már csövezéssel kerülnek kialakításra a depónia-gáz összegyűjtése érdekében. A kitermelt depónia-gázt általában használati
melegvíz termelésre használják.
A biomassza hasznosítása mind energetikai, mind környezetvédelmi, mind pedig piac és
vidéki munkahelyteremtés szempontjából egyaránt előnyös. Az agrártermelésen belül az élelmiszertermelés súlya a román uniós csatlakozás nyomán előreláthatólag csökkenni fog. A racionális földhasználat, a primer szektor kialakult foglalkoztatottsága és az ökológiai egyensúly
fenntartása érdekében agrár energiahordozók termelésének műszaki-gazdasági megalapozása
a cél. A növényi eredetű biomassza tömegében meghatározó szerepük van a gabonaféléknek,
amelyek a biomassza energetikai főtermékek több mint 55%-át, a melléktermékek 90%-át
teszik ki. A fő és melléktermékeket együttesen véve figyelembe, a mezőgazdaság növényi termékeinek közel háromnegyedét adják. A mezőgazdasági energetika meghonosítása jelentősen
javíthatja a mikro- és makro-régiók környezeti jellemzőit. Az energetikai biomassza-potenciál
meghatározásakor nagyon fontos kérdés az adott termőterületek, növénytípusok reprodukciós képessége és lehetősége.

Vizsgálati módszerek
A fent vázolt problémákra az egyik megoldási lehetőséget az energianövények termelése és
feldolgozása jelentheti, melyben az érintett gazdálkodók a kínálati oldalt képviselik.
Ennek egyik szegmense az érintett térség területén a gazdálkodók energianövény-termelési
hajlandósága, melynek vizsgálatát kérdőíves felméréssel és mélyinterjúk készítésével kívántam
elvégezni. A kérdőív-tervezetet a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke és a Károly Róbert Főiskola Marketing és Vezetéstudományi Tanszéke közösen
készítette. A felmérés három romániai települést, Érmihályfalvát, Érkörtvélyest és Érsemlyént
érintette, mely során hét gazdálkodót kérdeztem meg. A jelenlegi vizsgálat alapján esettanulmányként vonhatók le alapvető jelzésértékű következtetések, az interjúalanyok válaszai ti.
általános vélekedést tükröznek.

Eredmények
A mélyinterjúk során kérdésként megfogalmazódott egy, a gazdák energetikai növénytermesztéssel kapcsolatos kvázi prekoncepciók nélküli fogalomalkotására vonatkozó kérdés,
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miszerint mi jut eszükbe a megújuló energiákról. A megkérdezettek mindannyian elsősorban
környezetvédelmi tényezőként írták azokat le.
Az interjúk során kiderült, hogy egyes gazdákkal szóbeli megállapodások már kötődtek
energianövény felvásárlására a közeljövőben épülő szakolyi, ill. nyírségi erőművek nyersanyag
utánpótlása céljából. Ezek közül több negatívan érintette azon gazdákat, akik hivatalos megállapodás előtt áttértek már energia növény termesztésére, és végül az eredeti beruházás, így a
nyersanyag felvásárlása nem valósult meg.

Általános ismérvek
A kérdőíves felmérés során igyekeztem képet kapni a gazdák megújuló energiaforrásokkal
kapcsolatos általános ismereteiről. A kérdőívezés során először arra kérdeztem rá, milyen
megújuló energiaforrásokról hallottak már (8. ábra). A válaszok alapján nyilvánvalóvá vált,
hogy ezen a téren az érmelléki gazdák alapvető ismeretekkel rendelkeznek. A nap-, szélenergia, a biomassza kazáni tüzelése, valamint a biohajtóanyagok jelentősége ismert számukra.
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8. ábra: A megújuló energiaforrások ismertsége a megkérdezett gazdák körében (fő)
[Forrás: saját szerkesztés]

A kapcsolódó információk forrásainak vonatkozásában elmondható, hogy az többnyire az
írott és elektronikus sajtóból származik (9. ábra). Ezek elérhetőségük, valamint elterjedtségük
miatt fontosak, tájékoztató jellegük folytán pedig a hitelességük, valamint hírérték növelő, figyelemfelkeltő szerepük kimagasló. A falugazdászok, szaktanácsadók szerepe annál inkább figyelemre méltó, hogy egyelőre nem alakult ki a hivatalos falugazdász-rendszer. A lokálisan
megjelenő falugazdász-hálózat a magyar határon átnyúló kapcsolatok hozadéka, ám korántsem merev struktúra. Esetenként a meglévő jegyzői, vagy falugondnoki munkakörök bővíté-
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sével oldották meg a helyzetet, de a mezőgazdasági irányítás elévült intézményrendszerének
gyökeres megújítása keretén belül tervben van a rendszer kialakítása.
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9. ábra: A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek (fő)
[Forrás: saját szerkesztés]

A gazdák energetikai növénytermesztésével kapcsolatos eredményei
Arra a kérdésre, hogy mely megújuló energiafajták alkalmazására lát lehetőséget az adott
településen, ill. térségben, többnyire azonos válaszok születtek: a biomasszából származó
energiafajták magas aránya igen szignifikáns.
A kérdőívben szereplő azon kérdésre, mely szerint a megkérdezett gazdák – a földterület
arányától egyelőre függetlenül – hajlandóak lennének-e áttérni energetikai növények termesztésére, a korábbi beruházás kudarca (azaz meg nem valósulása) ellenére a válaszadók mindegyike termeszt jelenleg is energianövényt, csak a felvevőpiac különbözik. A legtöbb helyen ti.
repcét, kukoricát és napraforgót termesztenek, amik önmagukban nem kívánnak többletberuházást. Ez az oka a gazdák energetikai növénytermesztési prioritási sorrendjének (10. ábra).
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10. ábra: A gazdák energetikai növényre való áttérésének hajlandósága adott természeti körülmények között (fő)
[Forrás: saját szerkesztés]
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Fontos megemlíteni, hogy azon gazdák közül, akik korábban direkt energianövényeket termeltek (pl. energiafű), de a beruházás megvalósulásának hiányát követően felhagytak azok termesztésével, egy sem mondta azt, hogy nem próbálná meg újra. Azon gazdálkodók közül,
akik eddig nem próbálkoztak 100%-uk bizonyos feltételekkel hajlandó lenne áttérni (a jelenleginél magasabb állami hozzájárulás a beruházási költségekbe, szubvenciók alkalmazása), a
megkérdezettek között nem volt olyan, aki teljesen elutasítja ezt a lehetőséget. Annak ellenére,
hogy ez Magyarországon és Romániában egyelőre új beruházási formának számít, a gazdák
földterületeiknek minimum egyharmadát lennének hajlandók hosszabb távon energetikai célú
növénytermesztésre hasznosítani, sőt, azok voltak többségben, akik akár teljes földterületüket
erre a célra szánnák.
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11. ábra: Az energianövények termesztésének gátló okai Romániában a megkérdezettek szerint
(7 fő válasza alapján)

A gazdálkodók túlnyomó többsége szerint Romániában egyelőre az energianövény-termelés és -feldolgozás technológiája gyerekcipőben jár (11. ábra). Ez pozitív abból a szempontból, hogy míg Magyarországon a viszonylag fiatal gépeket, berendezéseket nem cserélik le
költségkímélés céljából, addig a romániai viszonyok elengedhetetlenné teszik új, s ennélfogva
hatékony gépekbe, berendezésekbe való beruházást. Kedvezőtlenek a piaci folyamatok, valamint az állami támogatások alacsonyak és nem megbízhatóak. Az élelmiszertermelő mezőgazdaság előtérbe helyezése és az alacsony ismertség szintén mérvadóak.
A szántás, vetés, trágyázás, aratás, betakarítás, szállítás és feldolgozás gépesítettségének a
mértéke kiváló, a megkérdezettek 100%-ban teljesen gépesített gazdasággal rendelkeznek. A
probléma a már korábban említett fejletlen, korszerűtlen gépállományból ered, amelyekkel
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gyengébb hatásfokkal történnek az említett műveletek. A gazdaságban keletkező szerves hulladék felhasználása (12. ábra) azt mutatja, hogy a gazdaságok döntő hányadánál (47%) a szerves hulladékokat a talaj humusztartalmának növelésére, termőképességének javítása érdekében visszaforgatják, továbbá nagy arányban (20-20%) komposztálásra, ill. állatok takarmányozására hasznosítják. A legszembetűnőbb, hogy viszonylag magas (13%) a kazánban való eltüzelés mértéke, ami a gazdák energiatakarékosságáról és informáltságáról tesz tanúbizonyságot.
Azoknál a gazdaságoknál, ahol a szerves hulladék nem kerül összegyűjtésre, domináns szerepet (34%) tölt be az összegyűjtés gazdaságtalanként való értékelése (13. ábra). Második helyen
(25-25%) az előzőhöz szorosan kapcsolódó magas költségek, valamint az időigényesség szerepelnek. A hasznosítás hiánya relatíve alacsony arányban (8%) szerepel, ami szintén az informáltsággal, energiatakarékossággal, valamint a közeljövő biomassza-erőművek beruházási terveivel magyarázható.
A Európai Unió felzárkóztató programjának köszönhetően tavaly néhol már látványos fejlődés volt megfigyelhető. A pályázati lehetőségekkel tisztában vannak, de a korábban kizárólag állami pályázatokon szerezhető elméleti előnyök nem juttatták gyakorlati előnyökhöz a
gazdákat, a végösszeg meghatározásánál már teljesen egyenértékű volt az, ha valaki kihasznált
egy pályázatot, avagy sem. Éppen ezért, bár ismeretük megvolt róla, nem használták ki azokat.
Az EU ellenőrzött pályáztatásával az elméleti előnyök a gyakorlatban is hozhatnak eredményeket, amit egyre több gazdálkodó megpróbál kihasználni. A megkérdezettek közül öten teljes mértékben igénybe kívánják venni a felzárkóztató mezőgazdasági támogatásokat.
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12. ábra: A gazdaságban keletkező szerves hulladék felhasználása (%)
[Forrás: saját szerkesztés]
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13. ábra: A szerves hulladékok összegyűjtését gátló okok (%)
[Forrás: saját szerkesztés]

A földekre vonatkozóan a gyenge és közepes minősítésen túlmenően egyéb kérdések is felmerültek. A kérdőívben rákérdeztem, milyen tényezők veszélyeztethetik a területet7. Egy megkérdezett több választ is adhatott. A legégetőbb problémák a biológiai veszélyeknél adódtak
(kártevők, fertőzések, betegségek): a mélyinterjúk során kiderült, hogy az elmúlt években gyakori volt a termés csökkenése a különböző járványok miatt. A másik jelentős veszélyeztető tényező a demográfiai helyzetből adódó lopásokból, rongálásokból tevődik össze. Végül a már
említett állami támogatások esetlegessége az, ami nem nyújt biztonságot, védelmet, sőt általános jelenség az, hogy hátráltatja a gazdálkodás menetét, kifizetődését (pl. gazdálkodás túlzott
megadóztatása veszteségessé tett jó néhány földművelőt, ezért sok a parlagon hagyott terület).
Ez azonban egy olyan veszélyforrás, ami az EU pályáztatási rendszerével és elvárásaival koherensen a mezőgazdaság nem élelmiszertermelő fejlesztésére irányul.

Konklúzió
Összegzésében elmondható, hogy a megújuló energiaforrások használatára egyre növekvő
igényt a mindinkább dráguló fosszilis energiahordozók, az Európai Unió környezetvédelmi elvárásai, a jövő környezetbarát beruházásainak szerepe, valamint a fenntartható fejlődés elve
inspirálják. Az Európai Unió 2004 óta csatlakozott tagállamaiban előírt direktíva az élelmiszertermelő mezőgazdaság leépítése, ezzel párhuzamosan a megújuló energiák részarányának
7

Talajproblémák: szikesedés, szélerózió, csapadékerózió, talajtömörödés; vízháztartás: magasan álló talajvíz, gyors kiszáradás; időjárási veszélyek: fagyveszély, viharkár, jégeső, csapadékhiány, sok csapadék;
biológiai veszélyek: kártevők, fertőzések, betegségek; társadalmi veszélyek: lopások, rongálások; technikai akadályok: korszerűtlen, hiányos gépállomány, infrastrukturális nehézségek (pl. utak, öntözőcsatornák hiánya); egyéb: piac hiánya, piac nem megfelelő működése, állami támogatások változása, esetleges
késése, termelési módszerek, termelt növényfajta nem megfelelő ismerete.
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növelése az egyes országok energiaellátásában. A magyar és román oldalon is elterjedt elavult
széntüzelésű erőműveinek leggazdaságosabb és technológiailag legegyszerűbb kihasználhatósága a biomassza-tüzelésre való átállás.
Keresleti erő nélkül nincs piaca a megtermelt energiahordozóknak. Elmondható, hogy a
térség környezetében találhatók (vagy a közeljövőben létsülnek) olyan potenciális felvásárlók,
amelyeknek a térség gazdálkodói a beszállítóivá válhatnak – pl. nyírbátori biogáz-üzem, szakolyi biomassza erőmű. Továbbá nemcsak erőműveket lehet létesíteni, hanem feldolgozóüzemeket (pl. biobrikett-üzem) is.
A távlati lehetőségek igen szélesek. Kistérségi bioenergiát hasznosító erőművek létesítése,
biodízel feldolgozó-hasznosító erőmű építése, a létező erőművek kiszolgálása a helyi nyersanyagbázisból, valamint a mezőgazdaságból származó hulladékok feldolgozása. A megújuló
energiák termelésével (és a biomassza esetén a nyersanyag feldolgozásával) olyan vertikumok,
illetve regionális energiaellátó-rendszerek hozhatók létre, melyek az adott régió energiával történő kiszolgálását, a nagyobb vállalatoktól való függőség megszűnését teszik lehetővé. A térség gazdálkodóiban megvan a kiegyensúlyozott és megfelelő szintű innovativitás a megújuló
energiák használatára, és a biomassza, különös tekintettel az energetikai növénytermesztés
üzemi elindítására, a beruházások megkezdésére.
A bemutatott társadalmi-gazdasági folyamatok, ill. természeti viszonyok azt a nézetet erősítik, hogy az egykor jelentős természeti és társadalmi gazdagsággal bíró Érmellék energetikai
mezőgazdaságának kialakítása, hangsúlyának növelése hozzájárulhatna a kistáj lakossága munkahelyi-foglalkoztatottsági problémáinak megoldásához, az életszínvonal emeléséhez, valamint a hátrányos demográfiai folyamatok mérsékléséhez, megállításához.
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