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Vízminőségi adatok – Date privind calitatea apei

  Szamos (15 hely) Tisza (2 hely) Összesen

klorid 209 28 237

összes lebegő anyag 209 28 237

ammónium-nitrogén 209 28 237

nitrit-nitrogén 209 28 237

nitrát-nitrogén 209 28 237

összes-nitrogén oldott 209 28 237

összes-nitrogén 209 28 237

összes foszfor oldott 209 28 237

összes foszfor 209 28 237

klorofill-a 209 28 237

Összesen 2090 280 2370



Szamos-Tisza vízgyűjtő, tipológia – Bazinul hidrografic Some -Tisa, ș
tipologie

Magyarország
Ungaria
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és a Tisza a 
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amonte i aval de ș
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Szamos-Tisza vízgyűjtő, tipológia- Bazinul hidrografic Some -Tisa, ș
tipologie

Románia
RO05
RO10
RO11
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Vízminőségi állapotértékelés,
a jó állapot határértékei- Interpretarea stării de calitate a apei, 
concentra iile maxime admise pentru starea de calitate bunăț

 Fizikai-kémiai 
jellemzők

 Hegyvidéki és 
dombvidéki kisvízfolyások 

(3, 5, 9 típusok)
RO05

 Dombvidéki közepes 
vízfolyások és nagy folyók 

(6, 7, 10 típusok)
RO10

 Síkvidéki közepes és 
nagy folyók 

(13,14,19,20 típusok)
RO11

 Klorid (mg/l)  <50  <50  <60

 NH4-N (mg/l)  <0,2  <0,3  <0,4

 NO2-N (mg/l)  <0,06  <0,06  <0,06

 NO3-N (mg/l)  <3  <3  <2

 Összes N (mg/l)  <4  <4  <3

 Összes P (mg/m3) 100-200 100-200  <250

Klorofill-a koncentrációk típus-specifikus határértékei- 
Limitele de concentra ii specifice pentru clorofila-aț

kiváló jó közepes gyenge rossz

Típus: RO 05 2,7 5,6 10,5 15,5 >15,5

Típus: 20; RO 10; RO11 5,9 10,0 18,3 27,6 >27,6











Vizsgált vízminőségi jellemzők-Parametrii ale calită ii apei analizateț

Nitrogén formák-Forme ale azotului



LAWA Guidebook kockázatossági küszöb: Nitrát-N > 6 mg/l





Duna: Hosszú távú cél: Összes N: 0.5 (mg/l)

Dunăre:Obiectiv pe termen lung:N total 0.5 (mg/l)

 







Vízminőségi jellemzők –Parametrii de calitate a apei
Foszfor  formák-Forme ale fosforului



Duna: Összes P, 0.1 mg/l 







Típus: RO 05

Típus: 20; RO 10; RO11

jó

5,6

10,0



Típus: RO 05

Típus: 20; RO 10; RO11

jó

5,6

10,0









Összegzés - Concluzii
 A klorid ionok mennyisége a vízhozammal összefüggésben jól jelzi a 

kisvizes időszakra jellemző feldúsulást . 

 Cantitatea ioniilor de clor în corela ie cu debitul râului indică bine ț
concentrarea elementelor pe perioada apelor mici.

 A Kis – és a Nagy Szamosban, a Szamos hossz-szelvényében a klorid, 
az ammónium-nitrogén ás az összes foszfor átlag koncentrációk 
meghaladták a jó állapot határértékét. 

 În r. Some ul Mic i Some ul Mare, în sec iunile de observa ie de pe r. ș ș ș ț ț
Some  concentra iile clorulului,  a azotatului de ammoniu i a fosforului  ș ț ș
total au depă it valorile maxime admise pentru condi iile de calitate a ș ț
apei "bună".

 A  nitrát átlagok határérték alattiak voltak térben és időben is.

 Valorile medii ale nitra ilor au fost sub limitele maxim admise  în spa iu i ț ț ș
timp.



Összegzés - Concluzii

 A klorofill-a átlag koncentrációk a Szamos eutróf állapotát jelzik.  Az öt 
osztályos minősítés szerint  az átlagok a „rossz” állapot  határértékét is 
többszörösen meghaladták. A nyári kisvizes időszakban extrém magas, 
több százas nagyságrendű maximum koncentrációkat mértünk. 

 Concentra iile medii ale clorofilei-a indică starea eutrofă a Some ului. ț ș
Conform sistemului de clasificare cu 5 clase, mediile au depă it  foarte ș
mult valorile pentru categoria de calitate „rău”. Pe perioada de ape mici 
am întâlnit valori extreme , valori ale concentra iilor de ordinul sutelorț

 A Szamos folyó vízminősége alapvetően befolyásolja a Tisza folyó 
vízminőségét a torkolata alatti szakaszon.

 Calitatea r. Some  influen ează semnificativ calitatea apei r. Tisa aval de ș ț
confluen a dintre râuri. ț
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