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Február 1. A Tisza Élővilágának Emléknapja 

2000. év eleje a magyar természetvédelem gyásznapja volt, ugyanis 2000. január 31-én a Szamos 

felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál tulajdonú Aurul nevű bányavállalat 

cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a Szamos és a Tisza folyókat. 

A szennyeződés február 1-12. között vonult le a Tiszán ökológiai katasztrófát okozva a folyó 

élővilágában. Erre emlékezve az Országgyűlés 2000. június 16-án elfogadott határozatának 10. 

pontjában február 1-jét a Tisza Élővilágának Emléknapjává nyilvánította. 

A vállalat ülepítő tavának gátja 2000. január 30-án kb. 22 órakor, mintegy 25-30 méteres szakaszon 

átszakadt. 100-120 ezer m3 cianiddal és nehézfémmel rendkívüli mértékben terhelt szennyvíz került 

a Zazar- és Lápos-patakokba, ahonnan a Szamoson keresztül a Tiszába jutva a Magyarországon eddig 

regisztrált legsúlyosabb vízszennyezést okozta. 

A szennyeződés Magyarországra február 1-én, 15 órakor ért. A csúcskoncentráció 20.30-kor elérte a 

32,6 mg/l-t. Lényeges változás, hogy a Tisza hígító hatása következtében a csúcskoncentrációk 

némileg csökkentek és ezzel együtt a szennyezés időbeni elhúzódása is bekövetkezett. 

Az anyagmérleg szerint a területre érkezett összes cianid mennyisége 130-175 t-ra volt becsülhető. 

Akkor hatalmas busákat és egyéb halakat vasvillával 

hányják konténerekbe, emberek százezrei döbbentek 

meg az elhullott vadak és madarak láttán. A 

természetvédők az egész ökológiai rendszer 

felborulásától féltek, s attól, hogy nem virágzik ki többé 

szőke folyónk. A Tisza szerencsére kiheverte már a 

kataszrtófát. 

A környezetvédelmi felügyelőségek vizsgálatai alapjaán a planktonok pusztulása szinte teljes mértékű 

volt. A Szamoson és a Tisza alsó szakaszán 100%-ra, a szőke folyó felső illetve középső szakaszán 70-

90%-ra becsülték. A szennyezés ideje alatt a kerekesféreg és ágascsápú rákok fajai egyaránt 

pusztultak. A szennyezés levonulása után a természetvédők nagy örömére megkezdődött a 

visszatelepülés, de ebben a folyamatban első sorban csak a jobban alkalmazkodó fajok vettek részt, 

és sok esetben olyan fajok is megjelentek, melyek addig nem voltak jellemzők a Tisza élővilágára. 

Jellegzetes túlélő szervezetnek bizonyultak a folyami kagyló fajok, a kavics csiga, a folyami szitakötők 

lárvái, a kérészlárvák és a tiszavirág is.  

Megdöbbentő volt a halpusztulás. A folyó területéről 

összegyűjtött haltömeg, melyeket fehérje-

feldolgozókba szállítottak, meghaladta a 150 tonnát. 

Ez azonban jócskán alulmúlja azt a halmennyiséget, 

ami összességében elhullott a folyón, hisz ez az adat 

mindössze az összegyűjtöttekre vonatkozik. A kutatók 

különböző vizsgálatai alapján az összes elhullás 1241 

tonna volt. A Szamos magyar és a Tisza érintett 

szakaszán élő halfajok száma 58, amelyből 10 védett. 

http://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/4922-a-tisza-elovilaganak-emleknapja
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A szennyezés alatt és után a Tiszán és a Keleti-főcsatornán 

megfigyelt érintett fajok száma 36, ezek közül 4 faj áll természetvédelmi oltalom alatt; a halványfoltú 

küllő (1.), a széles durbincs (2.), a selymes durbincs (3.) és a magyar bucó (4.). A vizsgálatok azt 

mutatták, hogy több faj állománya jelentősen károsodott, azonban a szennyezés utáni 

próbahalászatok és mintavételek bizonyították, hogy egyetlen faj sem pusztult ki a folyóból.  

 

 

 

1.    2.    3.    4. 

Sajnos, a verespataki aranybánya kérdése még mindig napirenden van. 

 

 

 

A Tisza – vízitúrázók szemével 

A Tisza a Duna legjelentősebb mellékfolyója, a jelenlegi hossza 962.2 km, a szabályozás előtt 

1420 km volt. 

A Tisza az Ukrajnában található Máramarosi-havasokban 1886 m magasságban eredő� Fekete- és 

Fehér-Tisza összefolyásából keletkezik. A vízgyűjtő� területe 157000 km2. A Visó torkolatától 

63 km hosszan az ukrán-román határon folyik. Magyarországot a 744.5 fkm-nél éri el. 

Tiszabecstől kezdődik a 25.2 km hosszú ukrán-magyar határ. A Tisza mindkét partja 

Szatmárcsekétől, a 719.3 fkm-től magyar terület. A 643 fkm-től, Lónyától 17.2 km-en újra az 

ukrán-magyar határon, majd 5 km-en a szlovák határon folyik a 620.8 fkm-ig. Magyarországi 

hossza 584 km. A 159.6 fkm-nél átlépi a szerb határt. A Tisza Slankamennél, az 1214.5 fkmnél 

ömlik a Dunába. 

A Tisza hegyvidéki szakasza 200 km hosszú, az  Ukrajnabeli  Visó torkolatáig tart, nagy 

esésű, sekély vizű folyó. A Felső-Tisza a Szamos torkolatáig (686 fkm) tart, 266.4 km 

hosszú, a magyarországi rész csak 58.6 km. Magyarországon ez a rész a leggyorsabb, 3.5-5 

km/h sebességgel folyik, 60-100 m széles és 1-2.5 m mély, a meder kavicsos, lejjebb 
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homokos. A víz tiszta, I. osztályú, de 2-3 °C-kal hidegebb, mint a 

következő� szakasz. A víz 

járása gyors, órák alatt több métert áradhat, a víz zavarossá, hideggé válik. A közeli hegyek és a 

kanyargós partok miatt ez a szakasz nagyon szép és élvezetes túrázást nyújt. 

Mellékfolyói: BP Túr (94.6 km), Szamos (415 km) 

A Tisza alföldi szakaszának első� része a Szamos-torkolattól Dombrádig terjed, 592 fkm. A 

folyó szélessége 100-160 m, mélysége 3-5 m. A víz sebessége 2-3 km/h.  A Szamos szennyező� hatása 

miatt a víz II. osztályúvá romlik, de 3 °C-kal melegebb is lesz. A part homokos, fürdésre, 

kikötésre alkalmas. 

Mellékfolyó: BP Kraszna (193 km) 

A 2. szakasz Dombrádtól a Tiszalöki-zsilipig (518.2 fkm) tart. A duzzasztóm� lassító hatása 

érvényesül. A víz tisztább, I. o., melegebb és mélyebb lesz (6-10 m). A folyó 160-200 m 

széles, a part agyagos.   

Mellékfolyói: BP Lónyai-csatorna (46.6 km), Keleti-f�csatorna (98 km); JP Bodrog (magyar 

szakasz: 52 km) 

A 3. szakasz Tiszalöktől Kisköréig (403.2 fkm) tart. Szintén duzzasztott víz, mély, meleg, 

lassú (1.1-1.4 km/h), partja iszapos. A Sajó torkolata alatt ismét II. o.-ra szennyeződik. 

Tiszafüredtől tószerű, e részén a szél hullámkeltő hatása veszélyes is lehet. 

Mellékfolyó: JP Sajó (magyar szakasz 125 km) 

A 4. szakasz Kiskörétől a szerb határig (159.6 fkm) tart. Mindszenttől érezhető� az újbecsei 

(Szerbia) duzzasztás. A víz 150-250 m széles, 3.5-6 m mély, meleg és tiszta. A Maros 

torkolata alatt is II. o. a víz minősége. A part homokos, Algyőig fürdésre alkalmas 

homokpadokat találni, lejjebb agyagos. Mindszent és Szeged között nagy meleg esetén a víz 

elérheti a 27-28 °C-ot is. A vízszint ingadozása lassú, az árvízi magasság a 13 m-t is elérheti. 

A víz sebessége 1.1-1.4 km/h. 

Mellékfolyói: JP Zagyva (123 km); BP Körös (magyar szakasz 217 km), Maros (magyar 

szakasz 50 km). 

 

www.sulihalo.hu 

www.dunaihajout.eu 

 

http://www.sulihalo.hu/
http://www.dunaihajout.eu/
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Február 2. A vizes élőhelyek világnapja 

1971. február 2-án az indiai Ramsar városában 

fogadták el az ún. Ramsari Egyezményt, 

amelyben a biológiai sokféleség megőrzése 

érdekében a kormányok felelősséget vállaltak a 

vizes élőhelyek védelméért. Az egyezmény az 

évezred végére már a vizes területek általános 

védelmére irányuló világkonvencióvá bővült. Az 

egyezményt aláíró országok száma mára száz 

fölé emelkedett. Az egyezmény elfogadásának 

évfordulóján tartjuk A vizes élőhelyek napját. 

 

 

   Néhány tudnivaló az egyezményről  

1971. február 2-án az iráni Ramsar városában írták alá a 

nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekkel kapcsolatos 

nemzetközi szerződést. A megállapodás hivatalos neve 

„Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vizes területekről, 

különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről”. Az 

egyezmény 1975-ben lépett hatályba. Jelenleg 153 állam 

tartozik az egyezmény részes felei közé. Hazánk 1979-ben 

csatlakozott. 

A nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek listáján ezerötszáznál 

több terület, mintegy 150 millió hektár kapott helyet az elmúlt évtizedekben. 

Az egyezmény értelmében vizes területnek tekintendők azok az akár természetes, akár mesterséges, 

állandó vagy ideiglenes mocsaras, ingoványos, tőzeglápos vagy vízi területek, amelyeknek vize álló, 

áramló, édes, félédes, sós, ideértve azokat a tengervíz-területeket is, amelyek mélysége apálykor 

nem haladja meg a hat métert, valamint az időszakosan 

kiszáradó szikes tavak. Csak azok az országok csatlakozhatnak, 

amelyek legalább egy területet bejelentenek a listára. 

Hazánk a listán 29 vizes élőhellyel szerepel, amelyeknek 

bemutatására e nap kiváló alkalmat kínál, de ezek mellett is 

számtalan más fontos vizes élőhellyel büszkélkedhetünk, 

amelyek megőrzésére, védelmére e napon hívhatjuk fel a 

figyelmet.  
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Az egyezmény történetének fontosabb állomásai 

1971. február 2. Hosszas előkészítő munkálatot követően a vízimadarak pusztulásáért aggódó 18 

ország képviselői az iráni Ramsar városában, a Kaszpi-tenger partján aláírják az egyezményt. 

1974. A legelső csatlakozó állam Ausztrália. 

1975. Hatályba lép az egyezmény. 

1979. Magyarország aláírja az egyezményt, melyet az Országgyűlés törvényként hirdet ki (1993. évi 

XLII. törvény). 

1980. Megrendezik a Szerződő Felek első konferenciáját Cagliariban (Olaszország). 

1982. A Párizsi Jegyzőkönyv elfogadása, mely módosíthatóvá teszi az Egyezmény szövegét. E 

jegyzőkönyv 1986-tól lép hatályba.  

1987. A Reginai Módosítás alapján a Részes Felek Konferenciája döntéshozó szervezetté alakul és 

meghatározza a tagországok hozzájárulásának mértékét.  

1989. Vietnam csatlakozásával 50 országra bővül a Ramsari Egyezményt elfogadó országok köre. 

1991. Az első regionális konferencia Karachiban (Pakisztán). 

1993. Létrehozzák az Egyezmény Tudományos, Technikai, Tanácsadó Testületét. 

1997. Az aláíró országok száma eléri a 100-at Bahama-szigetek és Grúzia csatlakozásával. 

1999. San José-ban megrendezik a Szerződő Felek 7. Konferenciáját, mely alapvető fontosságú 

határozatokat hoz. 

2001. Magyarország ramsari területeinek száma 21-re bővül. 

2003. Világszerte ünneplik meg az egyezmény aláírásának napját, február 2-át. Magyarország további 

2 új területet jelöl a Ramsari jegyzékre. 

2006. Az IUCN által koordinált Countdown 2010 kampány keretében, amely a biológiai sokféleség 

csökkenésének 2010-ig történő megállítását tűzte ki célul, Magyarország 3 újabb területet jelöl a 

ramsari jegyzékre, és egy korábban kihirdetett terület bővítését terjeszti fel. 

2007. Magyarország és Szlovákia az Ipoly menti ramsari területeit határon átnyúlóvá nyilvánítja, az 

egyezmény közös végrehajtásának elősegítése érdekében.  

2008. A Montág-puszta és a Borsodi-mezőség kihirdetésével Magyarország ramsari területeinek 

száma 28-ra bővül, amivel egyidőben a Hortobágy ramsari terület kiterjedése is nő. 

2011. A „Dél-balatoni berkek és halastavak” is bekerül a ramsari területek közé. 
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A vizes élőhelyek "nemzetközi jelentőségének" kritériumai 

 

 

A vizes élőhely nemzetközi jelentőségűnek minősül, ha 

 

1. az adott életföldrajzi övezetben található természetes vagy természetközeli vizesélőhely-típusok 

jellemző, ritka vagy egyedi példáját foglalja magába; 

 

2. sérülékeny, veszélyeztetett vagy kritikusan veszélyeztetett fajokat, vagy veszélyeztetett ökológiai 

közösségeket tart fenn; 

 

3. az adott életföldrajzi övezet biológiai sokféleségének fenntartásában fontos állat- és/vagy 

növényfajok állományait tartja fenn; 

 

4. állat- és/vagy növényfajokat azok életciklusának kritikus időszakában tart fenn vagy élőhelyet 

biztosít számukra kedvezőtlen feltételek esetén; 

 

5. rendszeresen 20 000 vagy annál több vízimadarat tart el; 

 

6. rendszeresen egy vízimadár faj vagy alfaj populációjának legalább 1%-át tartja el; 

 

7. őshonos halak alfajainak, fajainak, rendszetani értelemben vett családjainak, életciklus-

szakaszainak, fajok közötti interakcióknak és/vagy állományának jelentős részét tartja fenn, amelyek 

megfelelően reprezentálják a vizes élőhelyek hasznait és értékeit, és általuk a vizes élőhely hozzájárul 

a Föld biológiai sokféleségéhez; 

 

8. halfajok számára fontos táplálékforrást, szaporodási-, halivadék nevelő területet és/vagy 

vándorlási útvonalat foglal magába; 

 

9. ha valamely vizes élőhelytől függő, nem madár állatfaj vagy -alfaj állománya egyedeinek legalább 

1%-át tartja fenn. 
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Ramsari területek Magyarországon 

  

  Megnevezés 
Terület 

(ha) 

A listára jelölés 

éve 

1. Szaporcai Ó-Dráva-meder 257,0 1979 

2. Velence és Dinnyés 965,0 1979 

3. Kardoskúti Fehér-tó  488,0 1979 

4. Mártély  2 232,0 1979 

5. Felső-kiskunsági szikes tavak  6 637,0  1979 bővítés: 2003 

6. Pusztaszer  4 721,0 1979 

7. Hortobágy  32 037,0  1979 bővítés: 1997; 2008 

8. Kis-Balaton  14 745,0  1979 bővítés: 1989 

9. Tatai-tavak  1 633,4  1989 bővítés: 2006 

10. Fertő-tó  8 432,0  1979 bővítés: 1997 

11. Balaton (okt. 1. és ápr. 30. között)  59 800,0 1989 

12. Bodrogzug  4 073,2 1989 

13. Ócsai-turjános  1 078,0 1989 

14. Pacsmagi-halastavak  485,2 1997 

15. Rétszilasi-halastavak  1 508,0 1997 

16. Biharugrai-halastavak  2 791,0 1997 

17. Gemenc  16 873,0 1997 

18. Béda-Karapancsa  1 149,7 1997 

19. Izsáki Kolon-tó  2 962,0 1997 

20. Baradla  2 075,3 2001 

21. Ipoly-völgy  2 227,6 2001 
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22. Felső-Tisza  22 310,7 2003 

23. Csongrád-bokrosi Sós-tó  770,0 2003 

24. Nyirkai-Hany  433,7 2006 

25. Rába-völgy  9 475,0 2006 

26. Felső-kiskunsági szikes puszták  13 632,3 2006 

27. Borsodi-Mezőség  17 932,2 2008 

28. Montág-puszta  2 203,0 2008 

29. Dél-balatoni berkek és halastavak  9 483,0 2011 

   ÖSSZESEN  243 410,6   

 

www.természetvédelem.hu 

www.ramsar.hu 
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