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Mintavételi helyek
Puncte de recoltare probe
Szamos folyó 15 pont – râul Someş 15
puncte
Tisza folyó 2 pont – râul Tisa 2 puncte

Ecological assessment of the Szamos/Somes River to
determine its influence on the ecological state of the
Tisza River
Vízmintavétel, helyszíni mérések

helyszín
helyszín

Evaluarea ecologică a râului Someş în vederea determinării
influenţei acestuia asupra stării ecologice a râului Tisza
prelevare de probe

Szűrés összes oldott
nitrogén és foszfor
meghatározásához –
Filtrare pentru
determinarea
nitrogenului şi
fosforului total dizolvat

Secci átlátszóság mérése –
Determinare transparenţă Secci

Mintavétel ideje: 2012. április-október
Perioada de prelevare: aprilie – octombrie 2012
Mintavételi gyakoriság: átlag 10-12 naponta
Frecvenţa recoltãrii: la 10 – 12 zile

Helyszíni mérések:
Vízhőmérséklet, pH, vezetőképesség
oldott oxigén
Determinări la locul prelevării probei
Temperatura apei, pH, Conductivitate
Oxigen dizolvat

Secci átlátszóság statisztikai adatai a folyók hosszszelvényében Statistica transparenței Secci în
secțiunile de observație
150
Átlátszóság (cm)

Hrabina Gábor
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Inspectoratul pentru Protecţia Mediului,
Protecţia Naturii şi Gospodăririi Apelor al
bazinului hidrografic al Tisei Superioare
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Az átlátszóság (Secci) változása a Szamos folyó felső szakaszán – Variația
transparenței Secci pe cursul superior al r. Someș

16

Az oldott oxigén koncentrációk statisztikai adatai a
folyók hossz-szelvényében –Statistica variației
concentrației de oxigen în secțiunile de observație

Az átlátszóság (Secci) változása a Tisza folyóban a Szamos
hatására

Az oldott oxigén koncentrációk változása a Szamos folyó felső
szakaszán – Variația concentrației de oxigen dizolvat pe cursul
superior al r. Someș

Oldott Oxigén (mg/l)
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Az oldott oxigén koncentrációk változása a Tisza folyóban a Szamos hatásáraVariația oxigenului dizolvat Olcsvaapáti
în r. Tisa ca
urmareTisza-Aranyosapáti
a influenței Someșului
Tisza-Jánd
11

A pH értékek statisztikai adatai a
folyók hossz-szelvényében – Valorile statistice al pH-ului în
10
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secțiunile de observație
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A pH értékek változása a Szamos folyó felső szakaszánVariația pH-ului pe cursul superior al r. Someș

A vezetőképesség
értékek statisztikai adatai a
Az oldott oxigén koncentrációk statisztikai
adatai a folyók hossz-szelvényében
folyók hossz-szelvényében
– Valorile statistice ale conductivității în
secțiunile de observație

A pH értékek változása a Tisza folyóban a Szamos hatására – Variația pHului în r. Tisa ca urmare a influenței r. Someș

A vezetőképesség értékek változása a Szamos folyó felső
szakaszán – Variația conductivității pe cursul superior al r. Someș
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !
A vezetőképesség értékek változása a Tisza folyóban a Szamos hatására –
Variația valorii conductivității apei din r. Tisa ca urmare a influenței r.
Someș

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE !
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