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BEVEZETŐ 
 

A helyzetfelmérés elkészítésének előzményei, elvei 
 
Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, (a Kanyaptamenti Kistérségi Társu-
lással közös kezdeményezés alapján )  pályázatot írt  ki a Szlovák-Magyar határ mentén a két 
kistérség jelenlegi környezetvédelmi helyzetét felmérő tanulmány elkészítésére.  
 
A tanulmány elkészítésénél az alábbi szempontok figyelembe vételét jelölték meg:  
 

- a környezetre hatást gyakorló gócpontok feltérképezése, 
- a térség településeinek csatornázottsága, 
- a mezőgazdaságban alkalmazott kemikáliák hatásainak vizsgálata, 
- a szilárd hulladék kezelés jelenlegi állapota, 
- a környezetterhelő hatások egymáshoz való viszonya,  
- a Kelet-Szlovákiai Vasmű üzemeltetése folytán környezetre való hatása. 

 
A tanulmány készítése során a fenti szempontokat figyelembe véve környezetvédelmi szem-
pontok alapján áttekintettük a térség gazdasági, társadalmi adottságait, a térséghez tartozó 
terület elhelyezkedését, a területen folytatott gazdasági, termelő tevékenységeket, s a tevé-
kenységekkel okozott környezet terhelő vonatkozásokat.  
A tanulmány készítése során részben korábbi tanulmányok, programok, dokumentumok, rész-
ben saját felmérések alapján szerzett adatok alapján  meghatároztuk a szennyezést okozó góc-
pontokat. A gócpontok feltérképezése kiterjedt a levegő, felszíni és felszín alatti vízre és a 
földtani közegre.  
A program kiírásnak megfelelően külön foglalkoztunk a térség településeinek 
csatornázottsági szintjével, a csatornázott területeken a csatornázottság kihasználtságával.  
Külön fejezetben foglakoztunk a kiírással összhangban a területen folytatott mezőgazdasági 
tevékenység során alkalmazott kemikáliák talajra és talajvízre gyakorolt hatásaival, valamint 
a szilárd hulladék kezelés jelenlegi állapotával.  
A tanulmányban részletesen foglakozunk az egyes környezet terhelő hatásokkal, külön-külön, 
s egymást erősítő, változtató hatásaival.  
A tanulmány kiírásával összhangban részletesen foglalkozunk a Kelet-Szlovákiai Vasmű kör-
nyezet terhelő (a levegő szennyezettségre, felszíni és felszín alatti vízre, földtani közegre gya-
korolt ) hatásainak bemutatásával. A hatások bemutatásánál felhasználtunk korábbi évekre 
vonatkozó adatokat, valamint a tanulmány készítés időszakában végzett mérési adatokat. Az 
egyes adatok egymással és a határértékekkel történő  összehasonlításával igyekeztünk bemu-
tatni a változási tendenciákat, valamint az egészségügyi határértékeknek való megfelelőssé-
geket is. 
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I. A VIZSGÁLT KISTÉRSÉGEK ELHELYEZKEDÉSE, 
 BEMUTATÁSA 

 
 
 
ABAÚJI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TELEPÜLÉS SZÖVETSÉG 
 
 
1. Abaújalpár ( EOV: X: 331547; Y: 811957; Z: 150 mBf.) 
 
A község külterülete 822 ha, belterülete 23 ha kiterjedésű.    
Lakosainak száma 94 fő; háztartások száma 36.  
 
Abaújaálpár a Hernád bal partján, a Hernád medertől 5, a Szerencs pataktól 2 km-re fekszik. 
A település a Hernád völgye és a Zempléni hegység határán terül el 600 m hosszan K-NY-i 
irányban. A 150 m magasan fekvő falutól NY-ra még Hernád hordalékkúpjai emelkednek 
130-150 m magasan, míg a K-i végében már a Zempléni hegység meredekebb lejtői kezdőd-
nek, 300 m-re már 280-300 m magasságokat találunk, 4-km-re Boldogkőváralja térségében 
már 420 m-es hegyek magasodnak.  
A községtől 200 m-re délre található az Aranyos-völgy. A falu K-i határában kisebb vízfolyás 
ered, mely a településen keresztülfolyik, és a Szerencs patakba torkollik. 
Az út mentén telepített fákat, kisebb facsoportokat, a Zempléni hegység lejtőin cseres-tölgyes 
erdőket láthatunk, melyet néhol telepített fenyvesek tarkítanak. A Zempléni hegység előteré-
ben, ahol a domborzat még lehetőséget nyújt rá, szántóföldi művelést folytatnak, a Zemplén 
lejtőin kisebb-nagyobb szőlőültetvényeket telepítettek. 
A faluban a növényzet rendezett, a település középső részében  kisebb parkot alakítottak ki 
frissen telepített fákkal. 
 
Megközelíthető: a Szerencset és Hernádnémetit összekötő útról Abaújszántónál 
Boldogkőváralja felé letérve.  
 
 
 
2. Abaújkér ( EOV: X: 331441; Y: 809578; Z: 147 mBf.) 
 
A község lakosainak száma 668 fő, a háztartások száma 250. 
A település külterülete 1727 ha, belterülete 4646 m2.  
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Abaújkér a Hernád bal partján, a medertől 3 km-re helyezkedik el, a falut a Szerencs patak 
szeli ketté. A 145-150 m magasan fekvő Abaújkért a Hernád 140-170 m magas hordalékkúp-
jai veszik körül, nagyobb tengerszint feletti magasságot csak a Zempléni hegységben találunk, 
melynek NY-i lejtői a településtől 3 km- húzódnak. 
A falu környezetében természetes növénytakarót nem találunk. A szántóföldi növénytermesz-
tés igen jelentős, fát csak az utak mentén láthatunk. A faluban a növényzet rendezetlen a gaz-
dátlan területek elhanyagoltak, gazosak. 
A településen védett természeti érték a  70 ha területű Sóstó-legelő, mely 1994 óta védett.  
 
Megközelíthető: a Szerencset és Hernádnémetit összekötő úton. 
 
 
3. Alsógagy ( EOV: X: 342589; Y: 796245; Z: 180 mBf.) 
 
Lakosság: ~120 fő 
 
A település Cserehát középső területén, a Vasonca patak völgyében, a patak két partján terül 
el mintegy 700 m hosszan ÉÉNY-DDK –i irányban. A 170-180 mBf –i szinten elhelyezkedő 
falutól K -re és NY-ra, a Cserehát lankás (5-10 %-os lejtésű) dombjai emelkednek 255-265 m 
magasságig. 
A település közvetlen közelében a művelt területek aránya kicsi, a műveletlen kaszálók igen 
nagy területet foglalnak el, amelyek a műveletlenség miatt elgazosodtak. A falutól DNY-ra 
szőlőültetvény található. 
A falu É-i határában szürkemarha-tartó telep működik, ahol 3 nagy istállóban tartanak szar-
vasmarhákat.  
 
Megközelíthető: a 3-as sz. főútról, Szikszó felöl a Halmajt Krasznokvajdával összekötő úton. 
 
4. Baktakék ( EOV: X: 338651; Y: 796880; Z: 173 mBf.) 
 
Lakosság: ~700 fő 
 
A település Cserehát középső területén, a Vasonca patak völgyében, a patak bal partján terül 
el mintegy 1500 m hosszan É-D –i irányban, 160 –180 m-es tengerszint feletti magasságban. 
A falutól 1500m-re  K-re a 267 m magas Kalmi-tető magasodik, NY-i irányban 1000 m-re 
szintén  260 fölé magasodó domb emelkedik. NY-i irányban tovább haladva (3-4000 m-re) a 
tengerszint feletti magasság eléri a 280-290 esetenként a 300 m-t. A környező dombok lejtői  
5-10%-ak.  
A területre jellemző természetes erdőtakarót kiirtották, jelenleg a település közvetlen környe-
zetében részben művelt, részben műveletlen mezőgazdasági területek találhatóak. Művelt 
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területet Beret felé indulva találunk, míg a Fancsal felé vezető út mellett elgazosodott kaszá-
lók jellemzőek.  A falu mentén, annak K-i határában 3-5 m széles sávban telepített fasor hú-
zódik. Baktakék és Fancsal között szőlő és gyümölcs ültetvények láthatóak.  
 
Megközelíthető: a 3-as sz. főútról, Szikszó felöl a Halmajt Krasznokvajdával összekötő úton.  
 
 
5. Beret ( EOV: X: 336028; Y: 796786; Z: 166 mBf.) 
 
Lakosság: ~ 220 fő 
 
A település Cserehát középső területén, a Vasonca patak völgyében, a patak bal partján terül 
el  700 m hosszan É-D –i irányban 160 -170 mBf –i szinten. A falut K-ről meredekebb lejtésű 
(12-15%), NY-ról lankásabb domboldalak övezik, melyek magassága 260-280 m –es szintet 
ér el. D-i és É-i irányban a Vasonca patak völgye húzódik.   Az erdőtakaró nagy részét itt is 
kiirtották, néhány hektáros cserest a falutól K-re és É-ra találunk, de a falu közvetlen környe-
zetében szántóföldi növénytermesztést folytatnak, de néhány kisebb szőlőültetvény is találha-
tó. A műveletlen területek aránya Beret térségében elenyésző.  
 
Megközelíthető: a 3-as sz. főútról, Szikszó felöl a Halmajt Krasznokvajdával összekötő úton.  
 
 
6. Büttös  ( EOV: X: 350111; Y: 795650; Z: 217 mBf.) 
 
Lakosság: ~200 fő 
 
A település Cserehát É-i területén, a Kányi-völgy D- részén, a Rakaca  patak jobb partján te-
rül el mintegy 1000 m hosszan K-NY –i irányban. Az É-D-i folyású Kányi patak és a Rakaca 
egy jobboldali oldalága egy kisebb vízfolyás a falut 3 részre tagolja, további egy vízfolyás a 
falu K-i határában folyik. Büttös  200-210 mBf –i szinten helyezkedik el. A falu környezeté-
ben a Cserehát É-i, ÉK-i területeire jellemzően 280-300 m magas dombokat is találunk ( a 
településtől 2 km-re ÉK-re lévő Veres-domb 317 m magas), a lejtők meredeksége azonban e 
tájakon is csak 5-10 %.os.  
A Cserehátnak ezen részén is jellemzőek az elhanyagolt, korábban mezőgazdasági művelés 
alatt álló szántők. A kaszálók és szántók mellett azonban itt is található gyümölcsültetvény. 
A Cserehát ezen területén az erdőirtás mértéke nem volt akkora, mint a középső részeken, 
ennek megfelelően kisebb, nagyobb területű erdők megmaradtak. Ezekben elsősorban tölgyek 
őshonosak, de vegyes összetételű erdők is előfordulnak, melyekben találunk bükköt, kőrist is. 
Néhol fenyvesek telepítésével tették változatossá a tájat.  
 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 
8 
 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

Megközelíthető: a 27-es sz. főútról, Szalonnánál Rakaca felé, jobbra fordulva. Rakacától még 
kb 10 km. 
 
 
7. Csenyéte ( EOV: X: 345217 Y: 797499; Z: 217 mBf.) 
 
Lakosság: ~ 250 fő 
 
A Cserehát középső területén elhelyezkedő település É-i határában ered a Vasonca patak, 
amelynek két partján, mintegy 6-700 m hosszan terül el a kis település. A 200-210 m-es ma-
gasságban elterülő Csenyétét É-ról, NY-ról és K-ről  300 m-ig emelkedő dombok a lejtők  
határolják, völgy kijáratát a Vasonca patak folyása mentén kialakult, É-D-i irányú hosszanti 
völgy képezi.   
A természetes növénytakarót képező tölgy-és gyertyán erdőket a mezőgazdasági területszer-
zés érdekében Csenyéte térségében is kiirtották. Néhány kisebb kiterjedésű erdőt találunk a 
falutól É-ra, nagyobb összefüggő erdőség csak a Csenyététől 2,5 km re lévő Fáj környezeté-
ben terül el. A szántók és kaszálók jelentős része e területen is elhanyagolt. A szántóföldi 
művelés mellett, a Cserehát egészére jellemző módon Csenyéte térségében is találunk néhány 
kisebb-nagyobb gyümölcsöst, a település DK-i határában szőlőültetvényt. 
 
Megközelíthető: Szikszó felöl, a Halmajt Krasznokvajdával összekötő útról Felsőgagynál 
Csenyéte felé elkanyarodni. 
 
 
8. Csobád ( EOV: X: 328232 Y: 796872; Z: 128 mBf.) 
 
A település lakosainak száma 768 fő, háztartások száma 247 
A község területének nagysága 1185 ha.  
 
Csobád a Cserehát és a Hernád völgyének határvonalán helyezkedik el. A település a Hernád 
bal partján, a medertől 3 km-re, a Bársonyos patak medrétől 700 m-re terül el. A falutól ÉK-re 
a Csobádi patak folyik, amely a Bélus patakba ömlik. 
A 120-130 m magasságban elterülő falutól ÉNY-ra a Cserehát lankás dombjai emelkednek; 2 
km-re már 230 m magas dombokat találunk. Ugyanakkor a DK-i irányban a Hernád völgyé-
nek sík területe található, 120-125 m-es tengerszint feletti magasságokkal. 
A természetes növénytakarót Csobád térségében is kiirtották. A  3 sz főút két oldalán lévő 
fasort a környezeti állapotfelmérés idején vágták ki, a főút szélesítése végett. 
A Hernád árterében az ártéri erdő elsősorban a folyó bal partján maradt meg 50-200 m-es 
sávban. A mezőgazdasági művelés, a szántóföldi növénytermesztés igen elterjedt, nem meg-
művelt terület csak elvétve látható. A Cserehátban gyakori gyümölcs-és szőlő ültetvények 
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inkább csak Szikszó-Aszaló-Halmaj térségében fordulnak elő, Csobádnál csak a kertekben 
találunk gyümölcsfákat, a falutól ÉNY-ra egy kisebb szőlőültetvény terül el. 
 
Megközelíthető: a 3-as sz. főúton, Szikszótól ÉK-re kb 10 km-re.  
 
9. Detek (EOV:X. 334484; Y: 796139; Z: 153 mBf) 
 
Lakosság: ~360 fő 
 
Detek a Cserehát DK-i részén a Vasonca patak É-D irányú völgyében terül el 800 m hosszan 
É-D-i irányban 140-150 m-rel a tengerszint felett. A falu körül a Cserehát DK-i szélére 
jellmező lankásabb dombjai emelkednek, a falu fölött közvetlenül 15% os lejtőket is találunk,  
a NY-i É-i irányban 5-10 %os lejetőkkel a Cserehát belső dombjai hútódnak. A jellemző ten-
gerszint feletti magasság a település közvetlen közelében 230-250 m, míg KDK-i irányban 3 
km-re, a Hernád völgyéhez közeledve a 150 m a tengerszint feletti magasság.  
Detek térségében erdős területet nem találunk, környéken szántóföldi művelés folyik,  emel-
lett kisebb gyümölcsösöket és szőlőültetvényeket is találunk.     
 
Megközelíthető: a 3-as sz. főútról, Szikszó felöl a Halmajt Krasznokvajdával összekötő úton.  
 
 
10. Encs ( EOV: X: 335595 Y: 803614; Z: 140 mBf.) 
 
Lakosság: ~7000 fő. 
 
Encs az Abaúji térség legnagyobb települése. Csobádhoz hasonlóan a Cserehát és a Hernád 
völgyének határvonalán helyezkedik el. A város a Hernád bal partján, a medertől 3,5 km-re, a 
Bársonyos patak mentén terül el. Encs 130-140 m magasságban terül el. ÉNY-ra a Cserehát 
lankás dombjai emelkednek; 2 km-re már 230 m magas dombokat találunk. Ugyanakkor a 
DK-i irányban a Hernád völgyének sík területe található, 120-130 m-es tengerszint feletti ma-
gasságokkal. 
A természetes növénytakaró gyakorlatilag eltűnt. A Hernád árterében Encsnél védett szürke-
nyár erdő található. 
A mezőgazdasági művelés, a szántóföldi növénytermesztés igen elterjedt, nem megművelelt 
terület csak elvétve látható.  
 
Megközelíthető: a 3-as sz. főúton, Szikszótól ÉK-re kb. 15 km-re 
 
 
11. Fáj ( EOV: X: 343906 Y:800367 ; Z: 195 mBf.) 
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Lakosság: ~220 fő 
 
Fáj a Cserehát középső részén a Bélus patakba torkolló Fáji patak mentén terül el 300 m hosz-
szan ÉNY-DK-i irányban. 
A 190-200 m magasságban elterülő falut minden oldalról a Cserehát 290-310 m magas domb-
jai veszik körül. A völgy a Fáji pataknak köszönhetően K felé nyitott, és a Bélus patak É-D-i 
irányú keskeny völgyébe csatlakozik. 
Növényzet: A természetes növénytakaró egy része Fáj térségében megmaradt, a falutól D-re 
nagy kiterjedésű tölgyerdőt, míg a falutól É-ra cseres tölgyest találunk.  
A mezőgazdasági művelés itt is teret kapott, a jelenleg művelés alatt álló területek aránya 
azonban igen csekély, nagy a gazos, műveletlen területek aránya. A Cserehátban gyakori gyü-
mölcs-és szőlő ültetvények jelenlétével itt is találkozunk: a falu határában kisebb szőlőültet-
vény terül el. 
 
Megközelíthető: Forró felöl a Forrót Szemerével összekötő útról Fúlókércsnél balra elkanya-
rodva.  
 
 
12. Fancsal ( EOV: X: 337126 Y:799194 ; Z: 194 mBf.) 
 
A község lakosainak száma 400 fő, háztartások száma 155 db.  
A település közigazgatási területének nagysága 940 ha. 
 
Fancsal a Cserehát DK-i részén a Fancsali patak mentén terül el 800 m hosszan ÉNY-DK-i 
irányban.  
A 190-200 m magasságban elterülő falu a Cserehát szélén , a Hernád völgyéhez közel terül el. 
Ennek megfelelően Fancsalt a Cserehát átlagosnál kevésbé meredek (5%os), de még mindig 
250-260 m magas dombok veszik körül. Ezzel szemben a településtől 3,5-4 km-re DK-re már 
a Hernád völgyének sík területe található, jellemzően 120-130 m –es tengerszint feletti ma-
gassággal. 
A természetes növénytakarónak csak kis hányadát találjuk meg, a mezőgazdaság Fancsal tér-
ségében is teret hódított. Elsősorban  szőlő és gyümölcs ültetvényeket alakítottak ki. Az út 
mentén számos borospince látható, a falu D-i részén pedig szeszfőzde üzemel. 
 
Megközelíthető: Szikszó felöl, a 3-as sz. főűtról Forrónál Baktakék felé balra elkanyarodva.  
 
  
13. Felsőgagy ( EOV: X: 345099 Y:795902 ; Z: 221 mBf.) 
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Lakosság: ~180 fő 
 
Felsőgagy a Cserehát középső részén a Vasonca patak mentén terül el 800 m hosszan ÉK-
DNY-i irányban.  
A 190-200 m magasságban elterülő falu a Vasonca patak É-D-i irányú völgyében terül el. A 
falutól K-re és Ny-ra a Cserhát dombjai magasodnak, 290-300 m- es magasságig.  
A Cserehát egészét borító erdőség Felsőgagy térségében is a mezőgazdaság útjában állt; az 
erdőket a környéken szinte teljesen kiirtották.  
Jelenleg művelt szántóföld a település térségében nincs. A mezőgazdaság a szőlő és gyümölcs 
termesztésre korlátozódik, valamint a falu É-i és D-i határában is egy-egy szarvasmarha  telep 
található. A településtől É-ra lévő telepen 2 istállóban , a D-re eső telepen 3 nagy istállóban 
tartanak magyar szürkemarhákat. 
 
Megközelíthető: Szikszó felöl, a Halmajt és Krasznokvajdát összekötő  úton. 
 
 
14. Forró ( EOV: X: 332205 Y:801346 ; Z: 145 mBf.) 
 
A település lakosainak száma 2500 fő, háztartások száma 710 db. 
A község területe 1903 ha kiterjedésű.  
 
Forró, Encshez hasonlóan a Hernád völgye és Cserehát határán fekszik, a Hernád jobb part-
ján,  a folyómedertől 3 km-re. A ÉNY-i része benyúlik a Fancsali patak ÉK-DNY- i irányú 
völgyébe.  
A 140-150 m magasságban elterülő települést a Fancsali patak osztja ketté, DK-i oldalán a 
Devecseri patak torkollik a Fancsali patakba. A Cserehát lankás DK-i lejtői  falu ÉNY-i olda-
lán kezdődnek. A meredekségre jellemző, hogy a 200 m-es szintet Forrótól 2 km-re, a 300 m-t 
5 km-re érik el. DK-i irányban a Hernád jobb partján 130-140 m-es tengerszint feletti magas-
ságban szinte teljesen sík terület alakult ki. 
A növényzetet e térségben is a szántóföldi növénytermesztés határozza meg. A nagy kiterje-
désű táblák művelés alatt állnak. A településtől ÉNY-i irányban 2500 m-re nagy területű sző-
lőültetvényt, míg a Fancsali út mentén gyümölcsöst telepítettek. 
 
Megközelíthető: a 3-as sz. főúton. 
 
 
15. Fulókércs ( EOV: X: 344295 Y:802450 ; Z: 194 mBf.) 
 
Lakosság: ~300 fő 
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Fulókércs a Cserehát DK-i részén a Bélus patak völgyében, a patak bal partján terül el É-D-i 
irányban 1,5 km hosszan.  
Fulókércs 180-190 m magasságban terül el, a K-i és NY-i irányban a Cserehát 300 m-es ma-
gasságot is elérő dombjainak 5-10 %os lejtői kezdődnek. 
A Cserehát edői a területen részben megmaradtak, a településtől D-re és É-ra nagy kiterjedésű 
erdő fekszik, a szántóföldi növénytermesztés jelen van, de mértéke nem közelíti meg az Encs 
körzetében lévő mértéket. A műveletlen kaszálók rétek aránya nagy. A nagy kiterjedésű gyü-
mölcsösök nem jellemzőek, csak 1-2 kisebb gyümölcsös lelhető fel a falu határában. 
 
Megközelíthető: a 3-as sz. főutról Méránál Szemere felé balra eltérve. 
 
 
16. Gagyapáti ( EOV: X: 342467 Y:736609 ; Z: 192 mBf.) 
 
Lakosság: ~50 fő 
 
A Cserehát középső részén a Vasonca patakba torkolló kisebb vízfolyás 2 partján  elterülő kis 
település  egyetlen utcája 250 m hosszúságú K-NY-i irányú. A falu rendezett, szép állapotban 
van, a település középső részén apró ligetet alakítottak ki. 
190-200 m magasságban fekvő falut 250-300 m magas dombok veszik körül, 5-10 %-os lej-
tőmeredekséggel. 
A Cserehát középső részén a kisebb nagyobb területű, tölgyes, cseres-tölgyes erdők szétszór-
va helyezkednek el. A szántóföldi növénytermesztés nem elterjedt, a legelők, kaszálók elha-
gyatottak, műveletlenek, éppen ezért elgazosodtak. Kisebb területű gyümölcsös található a 
falu K-i határában. 
 
Megközelíthető: Szikszó felöl, a Halmajt és Krasznokvajdát összekötő  úton, Alsógagynál 
Gagyapáti felé elkanyarodva. 
 
 
17. Garadna (X: 343322; Y:807418; Z: 153) 
 
A település lakosságának a száma 467 fő, lakásállománya 174 db.  
A község külterülete 910,6068 ha, belterülete 55 ha. 
 
Garadna a Cserehát ÉK-i szélén helyezkedik el. Az É-D-i irányban 1,2 km hosszan elterülő 
falu NY-i része fölé még a Cserhát 190-200 m-es, meredek (10-15%-os) lejtésű dombjai ma-
gasodnak 2 km-re 280-300 m –es tengerszint feletti magasságok is vannak. A K-i oldala 
azonban már a Hernád völgyébe nyúlik. A tengerszint feletti magasság a településtől K-re a 
150 m-t sem éri el.  



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 
13 

 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

Garadnától 200 m-re K-re folyik a Hernád jobboldali vizeit összegyűjtő Bársonyos patak, a 
Hernád medre 2,2 km-re található. A települést az ÉÉNY- felöl érkező Garadna patak szeli 
ketté, amely a falutól 200 m-re torkollik a Bársonyosba. 
A településtől NY-ra nagyobb kiterjedésű erdőket találhatunk, ugyanakkor K-i irányban a 
Hernád völgyében már mezőgazdasági művelés alatt álló szántók vannak. A szőlő és gyü-
mölcs termesztés is jellemző a vidékre, Garadnától D-re nagy kiterjedésű gyümölcsös találha-
tó. A település határában állattartó telep üzemel. 
Megközelítés: a 3-as sz. főút mellett fekszik, Szikszótól 30 km-re ÉK-re. 
 
 
18. Hernádbűd (X: 330294;Y: 805096; Z: 150m) 
 
A község lakosainak száma 149 fő, a háztartások száma 84.  
A település közigazgatási területe 591 ha. 
 
Hernádbűd a Hernád völgyében a folyó bal partján, a medertől 50 m-re terül el. A település a 
Hernád bal partjára jellemző hordalékkúpok egyikének igen meredek (30-40%)  oldalán he-
lyezkedik el; ennek tengerszint feletti magassága 234 m 200m távolságban a falutól. 
A Hernád árterében az ártéri erdő megmaradt, a település fölé magasodó domboldalt szintén 
nagy kiterjedésű erdő borítja, ugyanakkor a falu É-i határában szántóföldek terülnek el, illetve 
egy nagyobb kiterjedésű szőlőültetvény is található. 
 
Megközelíthető: Encs felöl a Hernádon Gibártnál átkelve Pere irányába kell elkanyarodni. 
 
 
 
 
19. Hernádszentandrás (X: 329070;Y: 802360; Z: 136m) 
 
A település lakosainak száma 464 fő, a háztartások száma 153. 
A község területének nagysága 752 ha kiterjedésű. 
 
Hernádszentandrás a Hernád völgyében, a folyó jobb partján, a medertől 600 m-re helyezke-
dik el 130-135 m-es tengerszint feletti magasságban. A falu ÉK-i határában a Bélus patak, 
míg É-ra a Bársonyos patak folyik.  Az asztalsímaságú területen elhelyezkedő települést kör-
töltés védi a Hernádon gyakran bekövetkező áradásoktól. 
A terület kiválóan alkalmas mezőgazdasági művelésre, falut szántóföldek veszik körül, gyü-
mölcsöt, szőlőt csak házkertekben találunk. Hernádszentandrás D-i határában állattartó tanya 
található, mely fateleppel is rendelkezik.    
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Megközelíthető: az Encset Inánccsal összekötő útról. 
 
 
20. Hernádpetri (X: 349471;Y: 806653; Z: 196m) 
 
Lakosság:~250 fő 
 
Hernádpetri a Cserehát ÉK- részén terül el a Garadna patak által kivájt két szűk  völgyben. A 
falut minden irányból a Cserehát magas, 280-300 m-es 10-15-%-os lejtésű dombjai veszik 
körül. A Garadna patak két ága a községben válik eggyé, és folyik tovább  D-i irányban az 
általa vájt völgyben, hogy Garadna község határában a Bársonyosba torkoljon.  
A település közvetlen közelében találunk csak kis kiterjedésű mezőgazdasági művelés alatt 
álló területet. Hernádpetritől É-ra nagy kiterjedésű, összefüggő tölgy erdő terül el.     
 
Megközelíthető: a 3-as sz. főútról Garadnánál Hernádvécse felé letérve, Hernádvécsénél kell 
Hernádpetri felé elkanyarodni. 
 
 
21. Hernádvécse (X: 346235;Y: 807016; Z: 178m) 
 
Lakosság: ~900 fő 
 
Hernádvécse település a Cserehát KÉK-i szélén, a Hernád völgyének határán, a Garadna pa-
tak É-D-i irányítottságú völgyében terül el 2 km hosszan. A falu NY-i oldalán még a Cserehát 
dombjai magasodnak 220-230 m-es magasságig. K-i irányban lankás lejtők képeznek átmene-
tet a Hernád jobb partján kialakult síkság és a Cserehát dombvidéke között. A falutól 1 km-re 
a tengerszint feletti magasság a 150 m-t sem éri el. 
A település környezetében kisebb erdőségek vannak, összefüggő nagy kiterjedésű erdőt azon-
ban nem találunk. A mezőgazdasági művelés nem jellemző a község környezetében, csupán 
háztáji gyümölcsösök vannak. Hernádvécse K-i határában egy elhagyott és egy üzemelő tanya 
található. Ez utóbbi magtárral és gépekkel is rendelkezik.  
Település közvetlen határában külszíni bánya üzemel, ami potenciális szállópor forrás.   
 
Megközelíthető: a 3-as sz. főútról Garadnánál kell Hernádvécse felé letérni. 
 
 
22. Ináncs (X: 329077;Y: 799243; Z: 134m) 
 
Lakosainak száma 1262 fő. Lakásállománya 352 db. 
A község közigazgatási területe 1.099 ha. 
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Ináncs a Hernád völgyének középső részén, a folyó jobb partján, a medertől 2 km-re fekszik. 
A településtől ÉNY-ra a Galambos patak, középső részén Bársonyos , a DK-i határában Bélus 
patak folyik. E két utóbbi vízfolyás körül öleli a falut. 
A tökéletesen sík területen , 135 m magasan elterülő Ináncstól 1,5 km-re ÉNY-ra azonban 
már a Cserehát DK-i lejtői húzódnak. 
A sík terület és a Hernád hordalékán kialakult talaj a mezőgazdasági termelésnek jó feltétele-
ket biztosít, a falu környezetében nagy kiterjedésű szántók találhatóak. A településen mező-
gazdasági tanya üzemel gépudvarral, terményszárítóval és magtárral. 
A sík terület és a Hernád közelsége miatt a folyó több ízben elöntötte a falut, ezért a települést 
az esetlegesen kialakuló árvíztől körgát védi. 
Megközelíthető: a 3-as sz. főútról Pere irányába lekanyarodva. 
 
 
23. Kány (X: 354074;Y: 795008; Z: 228m) 
 
Lakosság: ~90 fő 
 
Kány a Cserehát É-i részén az É-D-i irányú Kányi völgyben 220-230 m magasságban fekszik. 
A 700 m hosszan elnyúló falut a Cserehát dombjai ölelik körül. A 280-300 m magas dombok 
lejtői 10 % os meredekségűek. A falu közepén eredő Kányi patak D-i irányban húzódó Kányi 
völgyben folyik, és Büttösnél torkollik a Rakaca patakba. 
A Cserehát  ezen részén a természetes növénytakarót nem pusztították ki teljesen, a falutól É-
ra Nagy kiterjedésű tölgyerdő terül el, mezőgazdasági művelést a településtől D-re az út men-
tén fiatal, nagy kiterjedésű gyümölcsös jelenti. A szántóföldi művelés nem jellemző a terület-
re.  
A falu D-i határában elhagyott TSZ tanya 2 istállója éktelenkedik, a telepen egy felhagyott 
ásott ( nem zárható ki, hogy felhaygott dögkút) is található. 
500 m-re DK-re tehenészet található, PB gázos terményszárítóval, szivattyúházzal és olajtáro-
lóval. 
 
Megközelíthető: a 27-es sz. főútról Szalonnánál Rakaca felé elkanyarodni, majd Büttösnél 
Kány felé elfordulni.   
 
 
24. Keresztéte (X: 352520;Y: 790621; Z: 220m) 
 
Lakosság: ~50 fő 
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Keresztéte a Cserehát É-i részén 220 m-es magasságban É-Di irányban húzódó völgyben fek-
szik, a települést kisebb vízfolyás szeli ketté, amely a Rakaca patakba torkollik 
Krasznokvajda térségében. A falutól K-re és NY-ra 280-300 m -es dombok magasodnak me-
lyek lejtői 5-10 %-osak. A területen Kány térségétől eltérően nagyobb erdőségeket nem talá-
lunk, inkább kisebb facsoportok jellemzőek. A mezőgazdasági művelés itt is a gyümölcster-
mesztésre korlátozódik, a falutól D-re nagyobb kiterjedésű, öntözéses művelésű, fiatal gyü-
mölcsös van. Az állattenyésztés csak korábbi időkben volt jellemző, bizonyítja ezt a falu hatá-
rában lévő elhagyott 2 istállós egykori állattartó telep maradványa.  
Megközelíthető: a 27-es sz. főútról Szalonnánál Rakaca felé elkanyarodni, majd Szászfánál 
Keresztéte felé elfordulni. 
 
 
25. Krasznokvajda (X: 349192; Y: 792985, Z:197 m) 
 
Lakosság: ~600 fő. 
 
A község a Cserehát É-i részében, a Rakaca – patak széles völgyének É-i részén és a Rakaca 
völgybe csatlakozó, a Csereháti dombokat É-D-i irányban tagoló völgyek egyikében helyez-
kedik el „V” alakban 190-200 m-es tengerszint feletti magasságban. A falutól 50 m-re D- re 
folyik a Rakaca, a térség meghatározó vízfolyása. A viszonylag puha kőzetben a patak a Cse-
rehát ezen részén még könnyen utat vájt magának, így  300-500 m széles síkságot tudott ki-
alakítani. A településtől D-re így sík vidéket találunk, a Csereháti dombok lankás lejtői csak 
250 m- re a falutól kezdődnek. 
A É-ra azonban sík területet nem találunk, a falu É-i határában már a Cserehát dombjainak 
lankás lejtői húzódnak. 300 m –re már 270 m-t is eléri a tengerszint feletti magasság. 
A természetes növénytakarónak, a cseres-tölgyesnek már a nyomát sem találni. A kiirtott erdő 
helyén szántóföldeket és gyümölcsösöket lehet látni. A jellemzően kisparcellás szántóföldi 
művelés a településtől D-re, a Rakaca-völgyben, míg a gyümölcstermesztés Krasznokvajdától 
É-ra a Cserehát lejtőin jellemző. A gyümölcsösök mellett kisebb-nagyobb szőlőültetvényeket 
is telepítettek a település közelében.  
Krasznokvajda megközelíthető: Szikszó felöl: A Halmajt és Krasznokvajdát összekötő  úton. 
 
 
26. Litka (X:347370; Y:802450; Z:240m) 
 
Lakosság:~100 fő. 
 
Litka a Cserehát belső részében a Rakaca patak egyik oldalágának forrásvidékén terül el 240 
m-es tengerszint feletti magasságban. A faluban eredő kis vízfolyás É-i irányban tört utat ma-
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gának, ennek megfelelően a településnek helyet adó völgy É-i irányban nyitott. A Litkát azon-
ban D-ről, K-ről és NY-ról is magas 300 m fölötti dombok fogják közre lankás lejtőkkel. 
A természetes növénytakaró e területen részben megmaradt: Litkától K-re nagy kiterjedésű, 
összefüggő  cseres-tölgyes terül el. 
A mezőgazdaság Litka térségében is megjelent. A 3 istállós TSZ tanya azonban ma már nem 
üzemel, csak a romjai emlékeztetnek rá a falu határában. 
A település zsákutcás falu: Egy út vezet be és ugyanazon lehet kijönni. Ennek ellenére meg-
említendő, hogy a település közműellátottsága, a szennyvízelvezetést kivéve teljesnek mond-
ható. 
Megközelíthető: a Mérát Szemerével összekötő útról Fulókércs határában kell Fáj-Litka felé 
letérve. 
 
 
27. Méra (X:335599; Y: 805077; Z: 139m) 
 
Lakosság: 1800 fő, Háztartások száma: 580db. 
A település területe: 1356 ha, a belterület ebből: 156 ha 
 
Méra  a Hernád völgyében, a folyó jobb partján elterülő sík vidéken fekszik 135 –140 m-es 
tengerszint feletti magasságban, a folyó medertől 2 km-re ÉNY-ra. 
A településen a Bársonyos és a Bélus patak is keresztülfolyik.  
A község sík vidéken helyezkedik el és sík vidéket látni településtől DNY-i D, DK-i éd ÉK-i 
irányban, de É-ra, ÉNY-ra már a Cserehát nem túl meredek lejtő húzódnak. A településtől 2,5 
km-re 200, 3,5 km-re már 250 m-es tengerszint feletti magassággal lehet találkozni. 
Méra határában a Hernád völgyének kitűnő talaja ideális feltételeket nyújt a szántóföldi mű-
veléshez. A település környékén fát csak elvétve, a családi házak udvarán, illetve az utak 
mentén lehet látni. 
Megközelíthető: a 3-as sz. főútról, Encstől 4 km-re. 
 
 
28. Novajidrány (X:340799; Y:806604; Z:144) 
 
A község közigazgatási területe 1.430,8 ha, belterülete 96 ha.  
Lakossága 1.508 fő. Lakóingatlanok száma 430 db.  
 
Novajidrány község a Cserehát és a Hernád völgy határán, a Hernád folyótól 4 km-re NY-ra, 
a Bársonyos pataktól 200 m-re NY-ra fekszik. A 1,5 km hosszan ÉK-DNY-i irányban fekvő 
településtől DK-re a Hernád völgyének sík vidéke terüle el, míg ÉNY-ra a Cserehát lankás 
DK-i lejtő húzódnak. A140-145 m magasan elterülő falutól 2,5 km-re ÉNY-ra 250 m-es 
dombok magasodnak. 
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A növényvilágot a mezőgazdaság befolyásolta, és befolyásolja napjainkban is: A falu 
határában lévő állattartó telep ma már nem üzemel,  a Hernád völgy sík vidékén azonban ma 
is nagyüzemi szántóföldi növénytermesztés folyik, míg a Cserehát lejtőin kis parcellákon 
gyümölcsöt, és szőlőt termesztenek. A mezőgazdasági növények mellett azonban erdő is 
található. 
A falu határában a Cserehát lejtőin  az Alsónovaji erdő és a Felsőnovaji erdő terül el. 
 
Megközelítehető: a 3-as sz. főúton, Encstől kb 10, a Tornyosnémeti határátkelőtől 20 km-re. 
 
 
29. Pamlény (X:351620; Y:789122; Z: 225m) 
 
Lakosság: ~90 fő 
 
Pamlény a Cserehát É-i részén a Rakaca patakba torkolló Janka patak által vályt szűk, É-D-i 
irányú völgyben helyezkedik el 220-230 m-es szinten. A patak két partján elterülő kis falutól 
D-i és É-i irányban a Janka völgye folytatódik, mely D- felé haladva egyre szélesebé válik. 
Pamlénytől K-re És Ny-ra csereháti dombok magasodnak 250-300 m-es magasságig, 
viszonylag meredek lejtőkkel. A lejtők meredeksége a Janka völgyében D felé haladva, a 
völgy kiszélesedésével csökken.  
A falu környezetében a II világháborút követően- nem túl jó minőségű talaj ellenére 
nagyüzemi növénytermesztés folyt, amely mára szinte teljesen megszünt. A település 
határában korábban művelés alatt álló szántókat lehet látni, amelyek mára elhanyagolt, 
műveletlen földekké váltak. A korábbi mezőgazdasági termelés rányomta bélyegét a 
természetes növénytakarót jelentő cseres-tölgyes erdőre, ma fát a település környékén alig-
alig találunk, helyette a már említett elhanyagolt földek “ékeskednek”. 
A növénytermesztés mellett állattartással is foglalkoztak. A Cserehátban jellemző gyümölcs-
szőlő ültetvények Pamlény térségében nem találhatóak. 
A mezőgazdasági tevékenységből egyedül az állattartás maradt meg. A 2 istállós telepen 
szarvasmarhákat tartanak, létszámuk azonban nem jelentős, számuk nem éri el a 100-at. 
 
A zsákutcás falu megközelíthető a Szalonnát és Büttöst összekötő úton, Szászfánál Pamlény-
Keresztéte felé kell letérni. 
 
 
30. Pere (X:328480; Y:802360; Z:191m) 
 
A község lakosainak száma 376 fő, háztartások száma 145. 
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Pere község a Hernád völgyben , közvetlenül a folyó bal partján helyezkedik el. A hernád bal 
partján hordalékkúpokat találunk, melyek tengerszint feletti magassága 180-250 m között 
van. A folyó középső szakaszán e hordalékkúpok igen meredek partokkal magasodnak a 130 
m-es szinten folyó Hernád fölé. 
Pere község egy ilyen meredek lejtésű part oladlán terül el közvetlenül a folyó mellett. A ten-
gerszint feletti magasság a településen igen eltérő képet mutat: a Hernád partján, a település 
ÉNY-i része 130-140 m-es tengerszinten van. Ez azonban a DK felé folyamatosan növekszik, 
a falu DK-i részén már  210-220 m-es a magasság. 
A Hernád jobb partja a Perétől 2,5 km-re húzódó délkelet Cserehát lejtőiig azonban teljesen 
sík, a tengerszint feletti magasság 130-135 m között van. 
A falu DK-i határában, a Hernád hordalékkúpjain nagyparcellás szántóföldi művelést folytat-
nak, a meredek partoldalon azonban semmilyen mezőgazdasági tevékenységet nem végeznek.  
A szőlő- és gyümölcstermesztés Pere térségében nem terjedt el. 
 
Megközelíthető: a 3-as sz. főútról a Csobád és Forró között kell Pere irányába elkanyarodni. 
 
 
 
 
 
31. Perecse (X:353120; Y:795003; Z:230)  
 
Lakosság: ~55 fő 
 
Perecse a Cserehát É- i részén, a Szlovák határtól alig 2 km-re fekszik a Perecsei patak által 
vájt É-D-i irányú völgyben. A patak, amely a falut kettészeli, Krasznokvajda határában tor-
kollik a Rakaca patakba.  
A 230 m-es tengerszint feletti magasságban fekvő települést É-ról K-ről és Ny-ról  a Cserehát 
dombjai övezik, melyek magassága K-i és NY-i irányban 260-270 m, a településtől É-ra 
azonban 300 m fölötti magasságot is elérhet. D-i irányban a Perecsei patak völgye húzódik, 
hogy Krasznokvajdánál a Rakaca- völgybe csatlakozzon. 
A falutól É-ra nagy kiterjedésű, összefüggő erdőség maradt meg, a településtől D-re az erdőt 
kiirtották, hogy szántóföldeket alakítsanak ki. A mezőgazdaság azonban csak az 50-es, 60-as 
és 70-es években, valamint a 80-as évek elején virágzott, azóta a korábban művelt szántók 
gyakorlatilag műveletlenek. A településbe vezető egyetlen út mentén nagy kiterjedésű műve-
letlen, gazos területeket lehet látni. 
A szőlő és gyümölcs termesztés fellendülőben van. A településtől NY-ra nagy kiterjedésű 
gyümölcsös van, K-re kisebb szőlőültetvény látható. 
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Megközelíthető: a Halmajt és Krasznokvajdát összekötő útról Krasznokvajdánál kell Perecse 
felé elkanyarodni. 
 
 
32. Pusztaradvány (X:348882; Y:804485; Z:217) 
 
Lakosság: ~200 fő 
 
Pusztaradvány a Cserehát ÉK-i részén, a Mogyorós-patak forrásvidékén, a patak völgyében, 
annak 2 oldalán fekszik 210-220 m-es tengerszint feletti magasságban.  
A Mogyorós patak Hernádvécse községben torkollik a Garadna patakba. 
A település fölé É-ról K-ről és NY-ról magas, 300 m-es magasságot meghaladó dombok ma-
gasodnak, melyek lejtői 10-12 %-osak is lehetnek.  
DK-i irányban a Mogyorós-patak szűk völgye folytatódik és Hernádvécsénél csatlakozik a 
Garadna patak völgyébe. 
Pusztaradványtól É-ra, ÉK-re nagyobb kiterjedésű, összefüggő erdő terül el, Hernádvécse 
felöl megközelítve a települést, azonban már tarvágásokat lehet látni.  A településen és annak 
közvetlen közelében mezőgazdasági tevékenység nyomát ma már nem látni. A korábban mű-
velt szántók ma elhagyatottak, gazosak. Művelt területek csak Hernádvécse felé közeledve 
vannak. 
A Cserehátban jellemző szőlő és gyümölcs termesztéssel sem találkozhatunk, a felhagyott 
istállók is csak a korábbi állattartás tényét bizonyítják. 
 
Megközelíthető: a 3-as sz. főútról Garadnánál Hernádvécse felé letérve, Hernádvécsénél kell 
Pusztaradvány felé elkanyarodni. 
 
 
33. Szalaszend (X:339735; Y:804281; Z:177) 
 
Lakosság: ~1100 fő 
 
Szalaszend a Cserehát DK-i szélén, a Bélus patak völgyében, a patak 2 partján fekszik 2,5 km 
hosszan É-D-i irányban. 
A 170 m magasan fekvő településtől NY-ra, a Bélus patak jobb partján a Cserehát dombjai-
nak 270-290 m magas dombjainak meredek lejtői húzódnak, míg NY- felöl a Cserehát DK-i 
részének Hernád völgyéhez kapcsolódó lankái húzódnak. E területen a tengerszint feletti ma-
gasság maximuma alig éri el 210 m-t. 
A falutól NY-ra és É-ra is nagy kiterjedésű, összefüggő erdőség van, de a falu közvetlen hatá-
rában a mezőgazdaság már teret hódított magának. DK-i irányban nagy parcellákon folyik a 
szántóföldi művelés, míg É-ra nagy területű gyümölcsültetvény található. A szőlőültetvény 
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szintén megtalálható: A falu NY-i részén, a meredekebb lejtőkön egy nagyobb ültetvényt te-
lepítettek. 
 
Megközelíthető: a 3-as sz. főútról Méránál kell Szemere felé eltérni. 
 
 
34. Szászfa (X:348762; Y:790175; Z:192) 
 
Lakosság: ~220 fő 
 
Szászfa a Cserehát É-i részén, a Rakaca patak jobb partján, a medertől kb 50 m-re, a Rakaca 
patakba torkolló két kisebb vízfolyás között terül el kb 700 m hosszan É-D-i irányban. A tele-
pülés D-i része még a Rakaca völgyben fekszik, középső és É-i része már a cserehát É-i ré-
szének lankás lejtőin helyezkedik el.  
A 190 –210 m tengerszint feletti magasságban fekvő Szászfa fölé keletről és nyugatról 260-
270 m magas dombok magasodnak, 0-5 %-os lejtőkkel. 
Szászfától délre, a Rakaca völgyben művelt, míg északi irányban műveletlen, elhanyagolt 
szántóföldeket lehet látni. Szőlő és gyümölcs ültetvények, valamint erdő a térségben nem 
található. 
 
Megközelíthető: a 27-es sz. főútról, Szalonnánál Rakaca felé, jobbra fordulva. Rakacától még 
kb 4 km. 
 
 
35. Szemere (X:348351; Y:802087; Z:218)    
 
Lakosság: 450 fő 
 
Szemere a Cserehát ÉK-i részén, a Bélus patak forrásvidékén, patak két ágának völgyében V 
alakban fekszik. A 210-250 m közötti tengerszint feletti magasságban fekvő Szemerét É-ról, 
K-ről és NY-ról 300-320 m magas dombok övezik. A Bélus patak völgye DDNY-i irányban 
folytatódik és kapcsolódik Méránál a Hernád völgyébe. 
A településtől K-re nagy kiterjedésű cseres tölgyes erdő terül el, az antropogén hatások azon-
ban itt is megjelentek. A falu déli határában, a Bélus patak völgyében szántóföldek, É-i ré-
szén, a lankás domboldalakon szőlő és gyümölcs ültetvények találhatóak. 
 
Megközelíthető: a 3-as sz. főútról Méra térségében kell Szemere felé elkanyarodni. 
 
 
KANYAPTA-MENTI KÖZSÉGEK TÁRSULATA 
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1. Alsóláncz (Nizny Lánec) 
 
Alsóláncz a Kanyapta medence D-i oldalán, a Cserehát É-i lejtőinek lábánál É-D-i irányban   
1 km hosszan fekszik 195-200 m-es tengerszint feletti magasságban, a szlovák-magyar határ-
tól 2-4 km-re A tengerszint feletti magasság D-felé haladva emelkedik, A falutól 2 km-re 250, 
3 km-re a határ magyar oldalán 300 m is lehet.  
A teljesen sík területen fekvő település NY-i oldalán a Kánsky patak folyik, míg a térség 
meghatározó vízfolyása, a Kanyapta a falutól É-ra , mintegy 2 km-re folyik. Alsólánctól 3 
km-re K-re víztároló található, melynek NY-i partján gyümölcsöst telepítettek. A természetes 
növénytakaró Alsóláncz térségében nem maradt meg, a mezőgazdasági művelés meghatározó 
szerepet játszik. Kis és nagy parcellákat egyaránt találni. A szántóföldi művelés mellett ki-
sebb gyümölcsösök is vannak. 
Erdőséget csak a Cserehát lejtőin láthatunk, de csak a határ közvetlen közelében és a határ 
magyar oldalán. 
Megközelíthető: Tornanádaska felöl, Moldavánal Makronca- Buzita felé elkanyarodni, 
Buzitánál balra kell letérni, Perény (Perin) felé. 
2. Buzita (Buzica) 
 
Buzita közvetlenül a határ mellett, a szlovák oldalon, a Cserehát és a Kanyapta medence hatá-
rán helyezkedik el ÉÉK-DDNY-i irányban 1200 m hosszan. Ennek megfelelően a település 
DDNY-i, a Csereháti dombvidék É-i lejtőjén fekvő része még 280 m-es szinten, az É-i oldala, 
amely már a Kanyapta medencébe nyúlik, már csak 195 m -es szinten fekszik. 
A település közvetlen közelében lévő vízfolyást a Perényi kanálisba folyó kanális, illetve a 
falutól K-re folyó Ruzovy patak  jelenti, a térség meghatározó vízfolyása, a Kanyapta, a falu-
tól 1500 m-re É-ra folyik. 
Buzita közvetlen környezetében nagy, összefüggő erdőséget nem lehet látni. Néhány kisebb 
erdő, facsoport teszi csak változatossá a tájat. A szántóföldi művelés meghatározó, kis és 
nagy parcellákon egyaránt folyik a növénytermesztés. Műveletlen területet nem találunk. A 
szőlő és gyümölcs termesztés e területen háttérbe szorult, csak egy-két apró gyümölcsöst, és 
szőlőültetvényt telepítettek. 
 
Megközelíthető: Tornanádaska felöl, Moldavánal Makronca- Buzita felé kell elkanyarodni. 
 
 
3. Felsőláncz (Vysny Lánec) 
 
Felsőláncz a Cserehát és a Kanyapta medence határán, a Cserehát egy 300 ,m magas  domb-
jának É-i lejtőjén fekszik K-NY-i irányban 800 m hosszan, 200-250 m magasságban. A tele-
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püléstől D-re, a Cserehátban 260-300 m-es tengerszint feletti magasságú dombok húzódnak, 
míg É-i irányban a Kanyapta medence sík területe fekszik; a tengerszint feletti magasság 190 
és 200 m között van. 
Felsőláncz közvetlen környezetében  vízfolyás nincs, a Nagylánci kanális a településtől É-ra 
folyik.  
A Kanyapta patak a településtől É-ra folyik, kb 1500 m-re.  
Állóvíz a falutól ÉK-i irányban 1,5 km-re található. A víztározó kb 120 ha területet foglal el. 
 
Megközelíthető: Tornanádaska felöl, Moldavánal Makronca- Buzita felé elkanyarodni, 
Buzitánál balra kell letérni, Perény (Perin) felé. 
 
 
4. Gombos (Gombos) 
 
Közigazgatásilag Nagyidához tartozó Gombos a Kanyapta medencében, a magyar határtól 6 
km-re fekszik. A település tökéletesen sík területen helyezkedik el, tengerszint feletti magas-
sága 200 és 202 m között változik. A falu vízfolyása a Gombos patak, mely az Ida Patakba 
torkollik.  
Gombos Ny-i határában kis kiterjedésű erdő látható, nagy, összefüggő erdőséget azonban nem 
találunk. A mezőgazdasági termelés kis parcellákon folyik, a falut övező szántóföldeken a 
helyi lakosság végez szántóföldi növénytermesztést. A nagy parcellás művelés Gombostól 
délre elfekvő területeken jellemző. A szőlő és gyümölcs termesztés nem jelentős, csak háztáji 
gyümölcsösök vannak, szőlőtermesztés azonban még ilyen mértékben sincs jelen. 
 
Megközelíthető: Tornanádaska felöl, a Rozsnyó-Kassa főútról Sacánál kell Nagyida felé le-
kanyarodni, Nagyidában Gombos-Perény felé eltérni. 
 
 
5. Him (Chym) 
 
Him  a Cserehát É-i szélén, a Kanyapta medencéhez kapcsolódó É-lejtőkön fekszik , A K-
NY-i irányban 800 m hosszan elterülő falutól a Szlovák-Magyar határ 1 km- re van. A telepü-
lés tengerszint feletti magassága 210 és 230 m között változik, és É-i irányban, a Kanyapta 
medence felé haladva csökken. A településtől D-re még a Cserehát dombjai emelkednek 280-
300 m-es magasságig, Himtől É-ra azonban Kanyapta medence sík vidéke terül el 190-200 m-
es szinten. A falu közvetlen közelében vízfolyás nem található, a Peréyni kanális a 350 m-re 
É-ra, a Kanyapta kb 4 km-re É-ra folyik. 
Természetes növénytakaró Him közvetlen közelében nincs, csupán a határ magyar oldalán 
lévő nagy kiterjedésű akácos nyúlik át a szlovák oldalra egy 2-300 m –es sávban. 
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A mezőgazdasági tevékenység meghatározó Him térségében is, mint ahogy a Kanyapta me-
dence egészében. A falu térségében nagy és kisparcellákat is lehet látni, ugyanakkor a szőlő 
és gyümölcstermesztés nem jellemző.  
 
Megközelíthető: Tornanádaska felöl, Moldavánal Makronca- Buzita felé elkanyarodni, 
Buzitánál balra kell letérni, Perény (Perin) felé. 
 
 
6. Komárócz (Komárovce) 
 
Komárócz a Kanyapta patak medencéjének középső részén, a magyar határtól 10 km-re he-
lyezkedik el. A falu sík területen fekszik 195-200 m-es tengerszint feletti magasságban. 
Közvetlen környezetében a   patak és  Komáróczi kanális folyik, ez utóbbi ideiglenes vízfo-
lyás. A Kanyapta patak medre a településtől 600 m-re- D-re található. 
Komárócz térségében a nagyüzemi szántóföldi növénytermesztés szintén jelentős mértéket 
ölt, ennek megfelelően erdőséget facsoportot a falu térségében nem látni, csupán a lakott terü-
leteken, a családi házak udvarán és a közterületeken kisebb látni kisebb facsoportokat. 
A szőlő és gyümölcs termesztés e térségben sem jellemző, a szántóföldi művelés mindenek 
felett áll. A szántóföldek jelentős része melorált. 
 
Megközelíthető: Tornanádaska felöl, a Rozsnyó-Kassa főútról Sacánál kell Nagyida felé le-
kanyarodni, Nagyidában Komárócz felé eltérni. 
 
 
7. Nagyida (Velka Ida) 
 
Nagyida a Kanyapta medence középső részén, a magyar határtól 10-12 km-re, a korábbi Ke-
let-Szlovákiai vasmű tövében fekszik. A település 205-220 m-es tengerszint feletti magasság-
ban  helyezkedik el. A magassági értékek É-i irányban mutatnak növekvő tendenciát.  
Az Ida patakon kívül, mely a települést kettészeli. 
A településen a Polgármesteri hivatalnak is helyt adó barokk kori kastély szép állapotban lé-
vő, rendezett parkkal rendelkezik, a parkban kisebb, mesterségesen felduzzasztott tavacska is 
található. A kastély parkján kívül gombos és Nagyida között a Gombos patak parján található  
nagyobb facsoport. Ezeken kívül csupán a kertekben és az utak mentén került néhány fa tele-
pítésre. 
A mezőgazdaság itt is jelentős, Nagyidától D-re és NY-ra szántóföldeket találunk, míg K-i 
irányban az egykori Kelet Szlovákiai Vasmű, ma US Steel Kosice telephelye helyezkedik el. 
A salak tároló halna a településtől DK-re, a lakott területektől mindössze 100-200 m-re he-
lyezkedik el. A halna egy részének füvesítése már megtörtént. A nagy része rfüvesítetlen, egy 
részén megkezdték a salakvas kitermelést, s a salakfeldolgozást.  
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Megközelíthető: Tornanádaska felöl, a Rozsnyó-Kassa főútról Sacánál kell Nagyida felé le-
kanyarodni. 
 
 
8. Perény (Perin) 
 
Perény a Kanyapta medence D-i, a Cserehát É-részén, a két táj határvonalán helyezkedik el 
kereszt alakban, a Szlovák-Magyar határtól mindössze 300 m-re.  
A rendezett, szép állapotban lévő kultúrált megjelenésű település D-i része a Cserehát É-i 
oldalának lankás lejtőjén, É-i része már a Kanyapta medence sík vidékén helyezkedik el. A 
tengerszint feletti magasságok is ennek megfelelően mutatkoznak. A település legdélebbi ré-
szei 230-250 m-es, míg a legészakibb területei 190-200 m-es szinten terülnek el. DNY-i 
irányban 800-1000 m-re, a határ magyar oldalán 280-330 m-es dombokat is találunk. 
A település egyetlen vízfolyása a Perényi kanális, a Kanyapta patak Perénytől 5 km-re ÉNY-
ra folyik. 
A település környezetében nagyparcellás szántóföldi művelés folyik, mind a Kanyapta me-
dence területén, mind a csereháti lejtőkön. Erdő a település közvetlen környékén, a határ kö-
zelében található, mely a magyar területen lévő nagy kiterjedésű erdőség része. 
 
Megközelíthető: Tornanádaska felöl, a Rozsnyó-Kassa főútról Sacánál kell Nagyida felé le-
kanyarodni, Nagyidában Gombos-Perény felé eltérni. 
 
 
9. Reste (Restica) 
 
Reste a Kanyapta medence D-i, a Cserehát É-részén, a két táj határvonalán helyezkedik el 
félkör alakban, 1000 m-re a Szlovák-Magyar határtól.  
A  falu teljes egészében a Cserehát É – i részén egy, a domboldalba ékelődő völgyben helyez-
kedik el, mely a Kanyapta medencébe kapcsolódik. Reste tengerszint feletti magassága 195 és 
200 m között van. D, K és NY felöl a települést 250-260 m magas dombok veszik körül, D-
felé tovább haladva, már magyar területen 300 m fölötti magasságokkal is találkozhatunk. É 
felé, a Kanyapta medence felé haladva 190-200 m magasságú síkságra érkezünk. 
A település vízfolyása a Restei patak, amely a falu közepén folyik.   
A település környezetében nagyparcellás szántóföldi művelés folyik, mind a Kanyapta me-
dence területén, mind a csereháti lejtőkön, itt azonban elszórtan már szőlő és gyümölcs ültet-
vényeket is találunk. Restétől DK-re és DNY-ra két kisebb erdő található, melyek a határ ma-
gyar oldalán lévő erdőségek részei. 
 
Megközelíthető: Tornanádaska felöl, Moldavánal Makronca- Buzita felé elkanyarodni, 
Buzitánál jobbra kell letérni, Reste felé. 
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10. Szeszta (Cestice) 
 
Szeszta a Kanyapta medence középső részén fekszik 190- 210 m –es tengerszint feletti ma-
gasságban. A tengerszint feletti magasságok É-i irányban mutatnak enyhe növekedést.  
A település közvetlen közelében csak a Szesztai kanális folyik, más vízfolyás Szeszta környe-
zetében nincsen. 
A Kanyapta sík medencéjének jó talajviszonyait e térségben is kihasználják, a települést min-
den oldalról szántóföldek övezik. Facsoportot, erdőt a falu környezetében nem látni. A szőlő 
és gyümölcs termesztés szintén nem jellemző. 
 
Megközelíthető: Tornanádaska felöl, a Rozsnyó-Kassa főútról Sacánál kell Nagyida felé le-
kanyarodni, Nagyidában Komárócz felé eltérni, Komárócznál kell Szeszta felé elkanyarodni. 
 
 

II. A KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁST GYAKORLÓ GÓCPONTOK 
FELTÉRKÉPEZÉSE, BEMUTATÁSA 

 
 
 
A tanulmány készítésénél a magántulajdon tiszteletben tartása, valamint a hatósági eszközök 
hiánya miatt a környezetre káros hatást gyakorolható gócpontok feltérképezését szemrevéte-
lezéssel végeztük el. Korábbi tapasztalataink, hogy felhagyott mezőgazdasági épületekben, 
üzemépületekben  veszélyes anyagokat ( pl.: növényvédőszerek, növényvédőszeres göngyö-
legek, olajok, festékek, veszélyes hulladékokat stb.)  tároltak, föld alatti gáz és fűtőolajtároló 
tartályokat tisztítatlanul hagytak fel a korábbi tulajdonosok.  Megállapításaink nem jelentik 
azt, hogy a felsorolt kifogásolt objektum valóban káros hatást gyakorol a környezetre. Ennek 
tényéről csak részletes vizsgálattal, a tulajdonosokkal történő információcserével lehet meg-
győződni.   
2005 áprilisában a vizsgált terület bejárásával a közterületről is látható potenciális szennyező 
forrásokat soroljuk fel, azonban azok környezeti veszélyességét megítélni nem csak becsülni 
lehet.  
 
 
Abaújalpár 
• régi romos állattartó telep: nem lehetet megállapítani mit tárolnak az épületben, trágya  

 van-e felhalmozva. A környezet vezsélyeztetésének mértéke     
vélhetően csekély.  
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Abaújkér 
 
• mezőgazdasági hulladék, trágya + építési törmelék 
• volt TSZ telep épületei - nem lehetet megállapítani mit tárolnak az épületben ( pl.: nincsen 

– e régi növényvédőszer maradvány) 
• nem túl nagy területen és mennyiségben házi szemét, törmelék van lerakva. 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. .  
 
Alsógagy  
 
• volt állattartó telep épületei   
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
Baktakék 
• volt állattartó telep épületei - nem lehetet megállapítani mit tárolnak az épületben. 
• volt Tsz telep épületei 
• volt Tsz telep épületei 
• volt istálló, romos állapotban 
• üdítőgyártó üzem mellett üres telken építési törmelék, zsákos anyagok vannak lerakva. 
• romos tanyaépület 
• illegális hulladéklerakó  
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
Beret  
 
• volt Tsz állattartó telep 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
Büttös  
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• volt Tsz állattartó telep  
• illegális szeméttelep, törmelék elhelyezés 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
 
 
 
 
 
Csenyéte  
 
• volt Tsz állattartó telep 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
Csobád  
 
• volt Tsz  épületek, gépjavító 
• állattartó telepek  
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. A Csobád területén vett vízmintában a szennyezettségi határértéket jóval meghaladó  
cink tartalma tapasztaltunk, melynek oka ismeretlen.  
 
Detek  
 
• volt Tsz állattartó telep 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
Encs  
   
• betonkeverő üzem 
• ipartelep üzemei 
• VOLÁN telep 
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• illegális hulladéklerakó 
• illegális hulladéklerakó ( Temető mellett) 
• illegális hulladéklerakó (Gibárt) 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
Fancsal  
 
• illegális hulladéklerakó 
• állattartó telep 
• mezőgazdasági üzem 
• volt Tsz telep 
• szeszfőzde 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
Fáj  
 
• illegális hulladéklerakó  
• felhagyott állattartó telep 
  
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
Felsőgagy 
 
Szennyező forrást, potenciális veszélyt jelentő területet nem láttunk.  
 
Forró  
 
• volt Tsz épületek 
• tejüzem épületei 
• illegális hulladéklerakó 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
Fulókércs  



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 
30 

 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

 
• volt Tsz központ   
• volt Tsz épületek 
• volt Tsz épületek, hulladék az udvaron 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
 
 
 
Gagyapáti  
 
• volt Tsz állattartó telep 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
Garadna  
 
• volt Tsz telep 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
Hernádbűd  
 
• illegális hulladéklerakás út szélén 
• volt Tsz telep tartályokkal 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
Hernádszentandrás  
 
• szennyvíz telep 
• Tsz épületek, udvaon tartályok láthatók 
• háztartási hulladék illegális lerakása 
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A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
Hernádvécse  
 
• volt Tsz állattartó telep,  
• volt Tsz telep, gépjavító 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
 
Hernádpetri  
 
• volt Tsz állattartó telep 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
Ináncs  
 
• illegális hulladéklerakó 
• trágya tárolás 
• volt Tsz épületek, trágya tárolás 
• szeszfőzde 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
Kány 
 
Szennyező forrást, potenciális veszélyt jelentő területet nem láttunk.  
 
Keresztéte  
 
• volt Tsz állattartó telep 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
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Krasznokvajda  
 
• fűrészüzem 
• mezőgazdasági üzem  
• települési szilárd hulladéklerakó 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
 
 
Litka  
 
• volt Tsz állattartó telep 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
 
Méra  
 
• volt Tsz telep 
• volt állattartó telep, egy része felújított  
• földút mellett lerakott szemét 
• patak parton építési törmelék 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
Novajidrány  
 
• volt Tsz telep 
• törmelék lerakás 
• illegális hulladéklerakó 
• működő állattartó telep 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 
33 

 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

 
Pamlény 
 
Szennyező forrást, potenciális veszélyt jelentő területet nem láttunk.  
 
Pere  
 
• volt Tsz állattartó telep 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen. 
 
 
Perecse  
 
• volt Tsz állattartó telep 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen 
 
Pusztaradvány  
 
• volt Tsz állattartó telep 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen 
 
Szalaszend  
 
• volt Tsz telep 
• építési törmeléklerakás 
• fűrészüzem ( korszerű porleválasztóval rendelekező légszennyező pontforrás ) 
• illegális hulladéklerakó 
• szebenyepusztai gazdaság, állattartó telep 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen 
 
Szászfa  
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Szennyező forrást, potenciális veszélyt jelentő területet nem láttunk.  
 
 
Szemere  
 
• volt Tsz épületek 
• volt Tsz épületek 
• illegális hulladéklerakó 
• állattartó telep (működik) 
 
A környezet vezsélyeztetésének mértéke   vélhetően csekély, azonban az esztétikai hatás ked-
vezőtlen 
 
Alsóláncz  
 
A környezetet veszélyeztető forrást a település csatornázatlansága jelent,  a területen egyéb 
veszélyforrás  nincs, a veszélyeztetés mértéke csekély. 
 
 
Felsőláncz 
 
A környezetet veszélyeztető forrást a település csatornázatlansága jelent,  a területen egyéb 
veszélyforrás  nincs, a veszélyeztetés mértéke csekély. 
 
Buzita 
 
A környezetet veszélyeztető forrást a település csatornázatlansága jelent,  a területen egyéb 
veszélyforrás  nincs, a veszélyeztetés mértéke csekély. 
 
Perény  
 
A környezetet veszélyeztető forrást a település csatornázatlansága jelent,  a területen egyéb 
veszélyforrás  nincs, a veszélyeztetés mértéke csekély. 
 
Him 
 
A környezetet veszélyeztető forrást a település csatornázatlansága jelent,  a területen egyéb 
veszélyforrás  nincs, a veszélyeztetés mértéke csekély. 
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Komárócz 
 
A környezetet veszélyeztető forrást a település csatornázatlansága jelent,  a területen egyéb 
veszélyforrás  nincs, a veszélyeztetés mértéke csekély. 
 
Reste 
 
A környezetet veszélyeztető forrást a település csatornázatlansága jelent,  a területen egyéb 
veszélyforrás  nincs, a veszélyeztetés mértéke csekély. 
 
Nagyida  
 
Környezetet veszélyeztető forrásnak a közigazgatásilag Kassához tartozó Kelet-Szlovákiai 
Vasmű és a település csatornázatlansága jelent. A vasmű jelentős potenciális környezet veszé-
lyeztető üzem. A településen egyébként az Ida patak mellé hordott illegális hulladékon kívül 
potenciális környezet szennyező forrás nincs.  
 
 
Gombos 
 
A környezetet veszélyeztető forrást a település csatornázatlansága jelent,  a területen egyéb 
veszélyforrás  nincs, a veszélyeztetés mértéke csekély. 
 
Szeszta 
 
A környezetet veszélyeztető forrást a település csatornázatlansága jelent,  a területen egyéb 
veszélyforrás  nincs, a veszélyeztetés mértéke csekély. 
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III. A TÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK CSATORNÁZOTTSÁGA 
 

 
Encsi Kistérség 
 
A települések csatornázottságának vizsgálatánál a 2003. évi Statisztikai Évkönyv adataira 
támaszkodunk.  
 
 
 
 

 
 

Település 
 
 

 
Lakásál-

lomány az 
év végén 

(db) 

 
Közüzemi 
vízhálózat-
ba bekap-
csolt laká-
sok száma 

(db) 

 
Lakos-
ságnak 

szolgálta-
tott víz  
(em3) 

 
Közüzemi szenny-

vízhálózatba bekap-
csolt lakások száma 

 
Közüzemi 
vízvezeték 

hossza 
 (km) 

 
Közüzemi 

szennyvízháló-
zat hossza  

(km) 

Abaújalpár 60 28 - - 2,6 - 
Abaújkér 282 226 12 - 8,2 - 
Alsógagy 56 16 1 - 1,7 - 
Baktakék 294 191 9 - 10,2 - 
Beret 86 56 2 - 3 - 
Büttös 108 46 3 - 1,5 - 
Csenyéte 80 4 2 - 1,8 - 
Csobád 261 220 13 178 (80 %) 8,2 9,9 
Detek 134 64 5 - 2,6 - 
Encs 2316 2031 149 1150(49 %) 46,4 47,8 
Fancsal 147 97 7 113 (76%) 6,3 7,8 
Fáj 92 23 2 - 3,3 - 
Felsőgagy 84 26 1 - 3,3 - 
Forró 758 668 48 555 (73%) 14,2 19,8 
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Fulókércs 118 55 3 - 4,8 - 
Gagyapáti 58 58 2 - 1 - 
Garadna 190 133 8 - 3,8 - 
Hernádbűd 70 68 2 32 (45 %) 29 3,7 
Hernádszentandrá
s 

155 102 8 86 2,8 5,0 

Hernádpetri 83 19 2 - 2,8 - 
Hernádvécse 265 106 8 - 5,1 - 
Ináncs 414 329 25 311 (75 %) 8,0 11,1 
Kány 57 41 1 - 1,8 - 
Keresztéte 27 25 1 - 1,0 - 

 
 

Település 
 
 

 
Lakásál-

lomány az 
év végén 

(db) 

 
Közüzemi 
vízhálózat-
ba bekap-
csolt laká-
sok száma 

(db) 

 
Lakos-
ságnak 

szolgálta-
tott víz  
(em3) 

 
Közüzemi szenny-

vízhálózatba bekap-
csolt lakások száma 

 
Közüzemi 
vízvezeték 

hossza 
 (km) 

 
Közüzemi 

szennyvízháló-
zat hossza  

(km) 

Litka 48 42 1 - 2,0 - 
Méra 573 417 31 - 12,3 - 
Novajidrány 452 272 19 - 11,6 - 
Pamlény 56 43 1 - 1,9 - 
Pere 171 90 6 84 (49 %) 2,2 7,2 
Perecse 38 37 1 - 2,1 - 
Pusztaradvány 60 19 2 - 1,2 - 
Szalaszend 365 219 15 - 14,0 - 
Szászfa 35 31 2 - 1,2 - 
Szemere 149   -  - 
 
A 2003. évi statisztikai adatokból megállapítható, hogy térség települései közüzemi ivóvíz 
hálózattal ellátottak, s a közterületen is találhatók közkutak. A hálózatba bekapcsolt lakások 
száma erősen változik, 5 - 90 % közötti. Ettől azonban jóval kevesebb a kiépített közüzemi 
szennyvízhálózat.  
 
A 2003. évi állapot szerint nincs kiépített közüzemi szennyvízhálózat az alábbi településeken: 
Abaújalpár, Abaújkér, Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyéte, Detek, Fáj, Felsőgagy, 
Fulókércs, Gagyapáti, Garadna, Hernádpetri, Hernávécse, Kány, Keresztéte, Litka, Méra, 
Novajdrány, Pamlény, Perecse, Pusztaradvány, Szalaszend, Szászfa, Szemere. Tehát a térség 
35 településéből 26 településen nem volt szennyvízhálózat 2003. év végén. 
 
Ott ahol van kiépített szennyvízhálózat a rákötések aránya az össz lakásállományhoz viszo-
nyítva: 45 – 80 %.  
A térség legnagyobb településén, Encs városában 2005. végére tervezik a teljes szennyvízhá-
lózat kiépítést. 2003 – ban  az ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 76,1 % volt, a 
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szennyvízhálózatba bekapcsolt lakásoké 49,1 %. Encs nitrátérzékeny területen fekszik, ivó-
vízkútjai sérülékeny vízbázison vannak. A környezetvédelmi jogszabályok teljesítése érdeké-
ben került sor az Encsi Vízmű hidrogeológiai védőidomának megállapítására. Ez azt jelenti, 
hogy lehatárolásra került az a terület, amelyen bizonyos tevékenységeket nem szabad végezni, 
illetve bizonyos objektumokat nem szabad elhelyezni. Az egyes védőidomokban, védőterüle-
teken csak olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt 
víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti. Az I. 
hidrogeológiai védőterületről a felületről bejutó szennyezés kevesebb idő alatt ér el a 
vízműkút vizéhez, mint a II. hidrogeológiai védőterületről, ezért ott  szigorúbbak az 
előírsok,pl: nem szabad műtrágyát használni. A területet  a következő térkép mutatja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vízműkutak hidrogeológiai védőidoma 
(Forrás: ÉKÖVIZIG) 
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A felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen lévő két községben, 
Mérán és Novajidrányban nincs szennyvíz hálózat kiépítve (2003. év). A nitrátérzékeny terü-
leten fekvő Hernádszentandráson a lakások 55 % - a csatlakozott a szennyvízhálózatra. 
Azok a lakások, amelyek nem csatlakoztak a szennyvízhálózatra vagy közműpótló műtárgyba 
( föld alatti aknába) vezetik a szennyvizet (települési folyékony hulladékot) vagy elszikkaszt-
ják. A gyűjtő aknák egy része zárt, másik része nincs szigetelve, műszaki védelem nélküli,  
vagy eleve „lyukkal” készült, tehát elszikkad a szennyvíz. Általában a magas talajvízállású 
helyeken több a szigetelt műtárgy.   
 
A települések (kivéve Méra, Novajidrány) felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
kategóriába soroltak. A települési szennyvízben lévő szennyezőanyagok terhelik a talajt, fel-
szín alatti vizeket, esetenként felszíni vizet. 
 
A környezetvédelmi jogszabályok szerint a települési folyékony hulladék: az a hulladékká 
vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, 
illetve szennyvíztisztító telepen keresztül, tehát a kommunális szippantott szennyvíz is ide 
tartozik.     
 
A  települési folyékony hulladék  elszállítatását a lakosság vállalkozókkal ( általában: Dányi 
László, Encs, Májús 1 u. 71., vagy SZATEV Rt. – vel, Szikszó Víz Kft - vel Szikszó) végez-
tetik. A települési folyékony hulladék az encsi, hernádszentandrási vagy szikszói szennyvízte-
lepre kerül. Sok községben nincs hivatalosan - közszolgáltatás keretében - kijelölt településéi 
folyékony hulladék szállításával megbízott vállalkozó. Ez azért probléma, mert előfordulhat, 
hogy  szippantókocsival rendelkezők „feketén” is fuvaroznak, hulladék leürítési helye isme-
retlen, patak parton, erdőszélen, elhagyatott helyen van. Bár ilyen esettel nem találkoztunk a 
helyszíni bejárások alkalmával és a települések adatlapjai  szerint sincsenek a területen ilyen 
helyek jelenleg, de nem zárható ki, hogy mégis történt illegális lerakás. 
 
Az ivóvíz valamint szennyvízhálózat településenkénti adatait e lap mögé csatolt táblázat tar-
talmazza. Az adatokból megállapítható, hogy a térség szennyvíz csatornázottság szempontjá-
ból elmaradott, nagyobb ütemben fejlődött az ivóvízhálózat kiépítése, mint a szennyvíz csa-
tornázottság megoldása. A lakosság anyagi okok miatt a szennyvíz szikkasztását végzi, s nem 
köt rá a szennyvízhálózatra.  A csatornázatlan települések gyakorlatilag diffúz vízszennyező 
forrásoknak minősülnek különösen nitrát, nitrit, ammónium, foszfát, valamint mikrobiológiai 
szempontból. 
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Kanyapta- menti Kistérség  
 
 
A Kanyapta menti településeken nincs szennyvízhálózat kiépítve. A  keletkező települési fo-
lyékony hulladék gyakorlatilag elszikkad vagy egyedi zárt aknákba gyűjtik, s a Kassai 
Szennyvíztelepre szállítatják további kezelés céljából. 
 Buzicán a község szervezi a folyékony hulladék (szennyvíz) gyűjtését, 2004 –ben 96 m3  
került elszállításra. A képződő települési folyékony hulladékról több információ nem áll ren-
delkezésre, mivel az önkormányzatok az adatlapot nem töltötték ki.  A Vasmű kommunális 
szennyvizét külön gyűjtik. Előbbiekben részletezettek szerint a térségben lévő települések 
diffúz vízszennyezőnek  tekinthetők. 
A térségben található községek szennyvízhálózatának tervezése folyamatban van. A terv sze-
rint Buzita alatt lesz 10 község szennyvíztisztítója. A tisztított szennyvíz befogadója a 
Kanyapta patak lesz. Ha a térségben kiépül a szennyvízhálózat a települési folyékony hulla-
dék kezelése megoldódik. 
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IV. A MEZŐGAZDASÁGBAN ALKALMAZOTT KEMIKÁLIÁK 
HATÁSAINAK VIZSGÁLATA 

 
A térségben az ipari üzemek hiánya lehetővé, szükségszerűvé tette, teszi, hogy az itt élők me-
zőgazdasággal foglalkozzanak, abból éljenek meg. 
Mind a magyar, mind a szlovák oldalon jelen van a mezőgazdaság 3 megjelenési formája: 
 
- A szántóföldi növénytermesztés 
- A szőlő-és gyümölcs termesztés 
- Az állattartás. 
 
A felsorolt tevékenységek mindegyike okozhatja a talajvíz, a talaj, és a felszíni víz szennye-
zését. 
A szántóföldi növénytermesztés, valamint a szőlő- és gyümölcstermesztés során trágyázzák és 
műtrágyázzák a talajt, rovar és kártevő irtó szereket alkalmaznak.  
Magyarországon mind a növényvédő szerek, mind a műtrágya felhasználás az utóbbi 1-1,5 
évtizedben jelentősen csökkent. 1985 –ben Mo.-on az éves műtrágya felhasználás 138 e t (212 
kg/ha) volt, 1990-ben 671E t (104 kg/ha), 1997-ben 270 E t (44 kg/ha) volt. A csökkenés a 
növényvédő szerek esetében is kimutatható, a 90-es évek végén az 1990-es évben felhasznált 
mennyiség 20% -a került a földekre.  
A B-A-Z megyei műtrágya felhasználásra vonatkozó adatokat az alábbi táblázatban mutatjuk 
be: 

 1980 1990 1995 1997 
Műtrágyázott terület (ha) 245.342 189.322 106.174 94.796 
ebből: szántó 208.303 176.427 101.520 90.784 
Felhasznált hatóanyag (ton-
na) 
 

53.245 33.492 13.208 14.117 

 
/ Forrás: B-A-Z Megye Környezetvédelmi Programja/ 
 
A szerves trágya felhasználása az alábbiak szerint alakul: 

 1980 1990 1995 1997 
Szervestrágyázott terület (ha) 15.948 14.627 4.324 4.421 
Ebből: szántó 13.342 14.352 4.100 4.314 
Szőlő 361 85 - 18 
Felhasznált trágya (ezer ton-
na) 

631 594 173 197 
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/ Forrás: B-A-Z Megye Környezetvédelmi Programja/ 
  
A két táblázatból egyértelműen megállapítható, hogy a szerves trágyázott területek nagysága, 
és a felhasznált szerves trágya mennyisége 17 év leforgása alatt a ¼ ére csökkent a megyében.  
 
A vizsgálat során tett megfigyeléseink alapján a tendencia a Cserehátban megfigyelhető, e 
területen azonban nem csak a trágyázott területek, hanem az aktív mezőgazdasági területek 
száma, nagysága csökkent jelentősen, elsősorban társadalmi-szociális okok miatt. További 
okozója lehet a csökkenő tendenciának az állattartó istállók számának a csökkenése is. 
A Hernád völgyében elterülő szántók esetében azonban, a művelt területek nagysága nem 
csökkent, így e területen a csökkenő szerves trágya és a műtrágya felhasználás mértékének 
csökkenése az ésszerű felhasználásnak tudható be. 
A vizsgálat tárgyát képező szlovákiai területről szerves trágya, műtrágya és növényvédő szer 
felhasználására vonatkozó adatok nem álltak rendelkezésre.  
 
A korábbi évekre vonatkozó országos tendenciát az alábbi grafikon tartalmazza.  
 

      
 
Tekintettel ország mezőgazdasági átalakulására, mely az elmúlt évtizedben bekövetkezett, 
vélelmezhető, hogy a növényvédőszerfelhasználás mind országosan, mind helyileg alatta ma-
rad, vagy legalábbis az 1995-ös év felhasználásával megegyező nagyságrendű. Ugyanez felté-
telezhető a kanyapta menti kistérség területére is.   
A trágyázás és műtrágyázás a nitrát, és foszfát koncentráció megnövekedését eredményezheti, 
míg a permetező szerek a peszticidek koncentrációjának növekedését okozhatja a talajban 
talajvízben. Az állattartás során az állatok anyagcseréje során keletkező trágya a talajba jut-
hat. Saját megfigyeléseink alapján megállapítható, hogy a vizsgált terület magyarországi ré-
szén üzemelő állattartó telepek jelentős részén nincsen kiépítve megfelelő trágyatároló léte-
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sítmény, ugyanakkor meg kell említeni, hogy az érintett telepeken lévő állatok létszáma nem 
jelentős, a telepeken mindössze 100-150 állat él. 
A vizsgálat tárgyát képező térségek környezeti állapot felmérése során összesen 16 helyen 
történt talaj, 13 ponton talajvíz illetve 8 ponton felszíni vízmintavétel.    
Az érintett területekről vett talaj és vízminták vizsgálati eredményeit az alábbi táblázatban 
mutatjuk be. 
(A vizsgálat során csak szántóföldi területekről vett talajmintákat állt módunkban ellenőrizni, 
a szőlők, gyümölcsösök kerítéssel vannak körbekerítve, a zárt területekről mintavételt nem 
tudtunk végezni.)  
  
Talajvizsgálatok eredményei: 
 
A minták elemzése a minták 1:10-es desztillált vizes kivonatból történt, az eredmények a ki-
vonatra vonatkoznak. 
 
Minta jele T1 T2 T3 
Mintavétel helye Nagyida (SK), Gyár 

utca 461 
Nagyida (SK), Gyár 
utca 515 

Nagyida (SK) Kaná-
lis mellett 

EOV - - - 
Mintavétel ideje 

 

2005 Április 28 
PH*  7,79 8,72 8,19 

Vezetőképesség μS/cm 416 75 40 
Hidrogénkarbonát Mg/L 24,4 54,9 24,4 

Karbonát Mg/L <0,1 <0,1 <0,1 
Összes lúgosság Mmol/L 0,4 0,9 0,4 

Összes keménység Mg/L CaO 175 33 20 
KOI5 Mg/L 4,6 4,9 3,8 

Szulfát Mg/L 290 16 10 
Nitrát Mg/L 64 3,9 1,9 
Nitrit Mg/L 1,26 0,14 <0,01 
Klorid Mg/L 30 5 5 
Foszfát Mg/L 0,9 1,49 1,05 

Ammónia Mg/L 0,15 0,28 0,12 
Vas Mg/L 0,17 0,36 0,39 

Mangán Mg/L <0,01 <0,01 <0,01 
Nátrium Mg/L 12,7 0,7 0,12 
Kálium Mg/L 0,54 1,86 1,96 

Magnézium Mg/L 46,6 9,95 1,59 
Kalcium Mg/L 48,4 7,22 2,62 

*: pH:  1:2,5 desztillált vizes kivonatra vonatkozik 
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Minta jele T4 T5 T6 
Mintavétel helye Gombos (SK), II 27, 

Családi ház udvara 
Komárócz-Buzita között a 
Kanyapta patak mellett(SK), 

Perény és Gombos (SK) 
között, az út mellett 

EOV - - - 
Mintavétel ideje 

 

2005 Április 28 
PH*  8,2 7,4 7,74 

Vezetőképesség μS/cm 45 60 41 
Hidrogénkarbonát Mg/L 30,5 24,4 30,5 

Karbonát Mg/L <0,1 <0,1 <0,1 
Összes lúgosság Mmol/L 0,5 0,4 0,5 

Összes keménység Mg/L CaO 10 13 19 
KOI5 mg/L 4,7 2,5 3,4 

Szulfát mg/L 20 8 4 
Nitrát mg/L 1,8 2,2 <0,3 
Nitrit mg/L <0,01 <0,01 <0,01 
Klorid mg/L 4 5 5 
Foszfát mg/L 4,6 0,41 0,15 

Ammónia mg/L 0,15 0,18 0,25 
Vas mg/L 1,06 0,94 1,03 

Mangán mg/L <0,01 <0,01 <0,01 
Nátrium mg/L 0,09 0,25 0,59 
Kálium mg/L 5,61 0,86 0,58 

Magnézium mg/L 3,49 0,51 7,11 
Kalcium mg/L 1,41 12,2 1,88 

*: pH:  1:2,5 desztillált vizes kivonatra vonatkozik 
 
Minta jele T7 T8 T9 T10 
Mintavétel helye Hernádvécse Hernádpetri  Szemere Szalaszend 
EOV X: 346433 

Y: 806640 
Z: 162  

X: 350529 
Y: 806264 
Z: 186 

X: 348020 
Y: 801999 
Z:209 

X: 340553 
Y: 803967 
Z:158 

Mintavétel ideje 

 

2005 Május 11 
PH*  5,31 7,21 6,9 6,86 

Vezetőképesség μS/cm 158 30 40 77 
Hidrogénkarbonát mg/L 18,3 36,6 24,4 36,6 

Karbonát mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Összes lúgosság Mmol/L 0,3 0,6 0,4 0,6 
Összes keménység Mg/L CaO 15 22 19 19 

KOI5 mg/L 8,6 4,7 4,1 4,5 
Szulfát mg/L 29 8 9 13 
Nitrát mg/L 35 3,8 7,1 10,4 
Nitrit mg/L 0,03 <0,01 <0,01 0,15 
Klorid mg/L 10 3 3 3 
Foszfát mg/L 14,9 0,79 0,24 2,9 

Ammónia mg/L 0,48 0,05 0,03 0,26 
Vas mg/L 1,15 0,76 0,61 0,48 

Mangán mg/L 0,21 <0,01 <0,01 <0,01 
Nátrium mg/L 8,11 0,43 0,25 1,09 
Kálium mg/L 13,0 3,22 1,72 8,36 

Magnézium mg/L 2,06 0,69 1,27 1,21 
Kalcium mg/L 7,33 14,5 11,5 11,6 

 
*: pH:  1:2,5 desztillált vizes kivonatra vonatkozik 
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Minta jele T11 T12 T13 
Mintavétel helye Baktakék Fancsal Krasznokvajda 

EOV X: 337721 
Y: 796761 

Z: 162 

X: 336742 
Y: 799349 

Z: 202 

X: 349205 
Y: 793437 

Z: 214 
Mintavétel ideje 

 

2005 Május 11 
pH*  7,31 7,73 7,74 

Vezetőképesség μS/cm 85 44 68 
Hidrogénkarbonát mg/L 48,8 36,6 36,6 

Karbonát mg/L <0,1 <0,1 <0,1 

Összes lúgosság Mmol/L 0,8 0,6 0,6 
Összes keménység Mg/L CaO 16 16 24 

KOI5 mg/L 7,5 4,7 4,5 
Szulfát mg/L 23 9 14 
Nitrát mg/L 9,1 4,2 10,3 
Nitrit mg/L <0,01 <0,01 <0,01 
Klorid mg/L 4 3 4 
Foszfát mg/L 8,2 3,7 0,14 

Ammónia mg/L 0,08 0,13 0,02 
Vas mg/L 0,66 0,74 0,44 

Mangán mg/L <0,01 <0,01 <0,01 
Nátrium mg/L 3,6 0,47 0,47 
Kálium mg/L 14,3 5,73 0,44 

Magnézium mg/L 3,46 3,37 3,37 
Kalcium mg/L 5,75 5,89 11,6 

*: pH:  1:2,5 desztillált vizes kivonatra vonatkozik 
 
 

Minta jele T14 T15 T16 
Mintavétel helye Csobád Encs Abaújkér 

EOV X: 328407 
Y: 796965 

Z: 139 

X: 335485 
Y: 802105 

Z:149 

X: 330962 
Y: 809881 

Z: 129 
Mintavétel ideje 

 

2005 Május 11 
pH*  7,9 6,15 4,62 

Vezetőképesség μS/cm 46 74 158 
Hidrogénkarbonát mg/L 30,5 42,7 18,3 

Karbonát mg/L <0,1 <0,1 <0,1 

Összes lúgosság Mmol/L 0,5 0,7 0,3 
Összes keménység Mg/L CaO 15 17 15 

KOI5 mg/L 3,2 7,3 8,6 
Szulfát mg/L 4 20 29 
Nitrát mg/L 5 11,2 35 
Nitrit mg/L <0,01 <0,01 0,03 
Klorid mg/L 4 3 10 
Foszfát mg/L 0,62 0,61 14,9 

Ammónia mg/L 0,04 0,08 0,48 
Vas mg/L 0,77 1,06 1,15 

Mangán mg/L <0,0,1 0,01 0,21 
Nátrium mg/L 2,86 2,95 8,11 
Kálium mg/L 2,03 13,2 13,0 

Magnézium mg/L 3,34 3,05 2,06 
Kalcium mg/L 5,23 7,13 7,33 

*: pH:  1:2,5 desztillált vizes kivonatra vonatkozik 
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Talajvíz minták vizsgálati eredményei: 
 
Minta jele V1 V2 V5 V9 
Mintavétel helye Nagyida (SK), 

Gyár utca 461 
Ásott kút (Ta-
lajvíz) 

Nagyida 
(S0K), Gyár 
utca 515  
Ásott kút (Ta-
lajvíz)       

Gombos 
II.27 Ásott 
kút (talajvíz)  

Hernádvécse 
(talajvíz) 

EOV - - - X: 346433 
Y: 806649 

Mintavétel ideje 

 

2005 Április 28  
pH*  6,47 7,28 7,04 7,17 

Vezetőképesség μS/cm 1121 826 1150 1024 
Hidrogénkarbonát Mg/L 31 146 55 415 

Karbonát Mg/L <1 <1 <1 <1 
Összes lúgosság Mmol/L 0,5 2,4 0,9 6,8 

Összes keménység Mg/L CaO 183 158 271 230 
KOI5 Mg/L 1,14 2,0 1,38 0,99 

Szulfát Mg/L 270 180 305 115 
Nitrát Mg/L 14,9 20,0 52 42 
Nitrit Mg/L 0,01 0,08 0,06 0,41 
Klorid Mg/L 138 72 140 41 
Foszfát Mg/L <0,05 0,95 <0,05 1,02 

Ammónia Mg/L 0,16 1,7 0,38 0,29 
Vas Mg/L 0,06 <0,01 0,06 0,38 

Mangán Mg/L 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 
Nátrium Mg/L 55 53,7 42,7 30,4 
Kálium Mg/L 50,4 13,4 3,6 52,7 

Magnézium Mg/L 9,75 17,4 40,6 29,9 
Kalcium Mg/L 115 78 124 123 
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Minta jele V10 V11 V12 V14 
Mintavétel helye Hernádpetri 

(talajvíz) 
Szemere (talajvíz) Szalaszend (talaj-

víz) 
Baktakék (talajvíz)

EOV X: 350533 
Y: 806293 

X: 348816 
Y:801981 

X: 340539 
Y: 803982 

X: 337723 
Y: 796763 

Mintavétel ideje 

 

 2005 Május 11   
pH*  7,10 7,27 7,31 7,48 

Vezetőképesség μS/cm 718 630 1108 1778 
Hidrogénkarbonát mg/L 299 323 287 506 

Karbonát mg/L <1 <1 <1 <1 

Összes lúgosság Mmol/L 4,9 5,3 4,7 8,3 
Összes keménység Mg/L CaO 195 164 293 407 

KOI5 mg/L 0,57 0,79 0,14 0,85 
Szulfát mg/L 49 33 56 195 
Nitrát mg/L 56 24 175 260 
Nitrit mg/L 0,09 0,04 0,20 0,2 
Klorid mg/L 23 15 43 94 
Foszfát mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Ammónia mg/L 0,02 <0,01 <0,01 0,11 
Vas mg/L 0,29 0,34 0,40 0,77 

Mangán mg/L 0,04 <0,01 0,01 0,02 
Nátrium mg/L 13,0 17,5 19,3 80,8 
Kálium mg/L 6,14 2,36 2,59 29,8 

Magnézium mg/L 29,5 24,8 50,8 53,4 
Kalcium mg/L 84,0 81,5 126 196 

 
 

Minta jele V15 V16  V18 
Mintavétel helye Fancsal (talajvíz) Krasznokvajda (talajvíz) Csobád (talajvíz)  

EOV X: 336739 
Y: 799357 

X: 349604 
Y: 792082 

X: 328413 
Y: 796963 

Mintavétel ideje 

 

   
pH*  7,5 7,14 7,54 

Vezetőképesség μS/cm 1146 1476 1171 
Hidrogénkarbonát Mg/L 488 384 500 

Karbonát Mg/L <1 <1 <1 

Összes lúgosság Mmol/L 8,0 6,3 8,2 
Összes keménység Mg/L CaO 298 342 297 

KOI5 mg/L 0,53 0,77 0,95 
Szulfát mg/L 70 155 110 
Nitrát mg/L 125 155 94 
Nitrit mg/L 0,03 0,12 0,06 
Klorid mg/L 38 124 40 
Foszfát mg/L <0,05 <0,05 <0,05 

Ammónia mg/L <0,01 0,09 0,14 
Vas mg/L 0,3 0,68 0,31 

Mangán mg/L 0,01 0,01 0,02 
Nátrium mg/L 37,4 62,8 52,2 
Kálium mg/L 13,5 2,6 0,88 

Magnézium mg/L 73,4 43,9 59,5 
Kalcium Mg/L 91,2 176 106 
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Minta jele V19 V20 
Mintavétel helye Encs (talajvíz)  Abaújkér (talavjíz) 

EOV X: 328407 
Y: 796968 

X: 330944 
Y: 809893 

Mintavétel ideje 

 

  
pH*  7,31 7,39 

Vezetőképesség μS/cm 1806 657 
Hidrogénkarbonát Mg/L 397 329 

Karbonát Mg/L <1 <1 

Összes lúgosság Mmol/L 6,5 5,4 
Összes keménység Mg/L CaO 374 143 

KOI5 mg/L 1,6 1,44 
Szulfát mg/L 335 52 
Nitrát mg/L 190 2,5 
Nitrit mg/L 0,07 0,06 
Klorid mg/L 86 14 
Foszfát mg/L 0,8 0,98 

Ammónia mg/L 0,17 0,04 
Vas mg/L 0,55 0,08 

Mangán mg/L 0,01 1,93 
Nátrium mg/L 113 23,5 
Kálium mg/L 59,0 40,1 

Magnézium mg/L 54,6 19,1 
Kalcium mg/L 177 67,4 
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Felszíni vízminták vizsgálati eredményei 
 
Minta jele V3 V4 V6 
Mintavétel helye Nagyida (SK) 

Salak halna mel-
letti kanális (Fel-
színi víz)  

Gombos patak 
(felszíni víz) 

Kanyapta patak 
(felszíni víz) 

EOV - -  
Mintavétel ideje 

 

  
PH*  7,99 6,96 7,19 

Vezetőképesség μS/cm 926 282 242 
Hidrogénkarbonát Mg/L 140 61 61 

Karbonát Mg/L <1 <1 <1 
Összes lúgosság Mmol/L 2,3 1,0 1,0 

Összes keménység Mg/L CaO 174 72 60 
KOI5 Mg/L 4,9 3,7 2,6 

Szulfát Mg/L 270 55 40 
Nitrát Mg/L 10,7 16,2 8,4 
Nitrit Mg/L 0,6 0,03 0,02 
Klorid Mg/L 67 12 13 
Foszfát Mg/L 0,16 0,67 0,21 

Ammónia Mg/L 1,07 0,07 0,08 
Vas Mg/L 0,04 <0,01 <0,01 

Mangán Mg/L <0,01 <0,01 <0,01 
Nátrium Mg/L 44,7 6,81 7,12 
Kálium Mg/L 49,9 4,11 3,16 

Magnézium Mg/L 29,0 14,8 8,14 
Kalcium Mg/L 79,9 27,1 25,3 
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Minta jele V7 V8 V13 
Mintavétel helye Perény és Gombos 

között kanális (fel-
színi víz) 

Szartos pa-
tak felszíni 
víz 

Bélus patak 
(felszíni víz) 

EOV   X: 344224 
Y: 802336 

Mintavétel ideje 

 

   
PH*  7,29 7,45 7,17 

Vezetőképesség μS/cm 788 1045 888 
Hidrogénkarbonát Mg/L 98 250 464 

Karbonát Mg/L <1 <1 <1 
Összes lúgosság Mmol/L 1,6 4,1 7,6 

Összes keménység Mg/L CaO 169 191 227 
KOI5 mg/L 4,5 3,7 2,3 

Szulfát mg/L 210 165 50 
Nitrát mg/L 8,3 22 10,9 
Nitrit mg/L 0,46 0,27 0,28 
Klorid mg/L 74 148 33 
Foszfát mg/L <0,05 0,16 0,1 

Ammónia mg/L 0,24 0,12 0,03 
Vas mg/L <0,01 0,09 0,3 

Mangán mg/L <0,01 0,02 <0,01 
Nátrium mg/L 31,1 72,0 26,8 
Kálium mg/L 20,0 26,0 8,16 

Magnézium mg/L 23,0 22,7 33,8 
Kalcium mg/L 84,0 99,1 114 
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Minta jele V17 V21 
Mintavétel helye Rakaca pa-

tak (felszíni 
víz) 

Vasonca 
patak (fel-
színi víz) 

EOV X: 349171 
Y: 793449 

X: 337939 
Y: 796722 

Mintavétel ideje 

 

  
PH*  7,75 7,96 

Vezetőképesség μS/cm 621 1104 
Hidrogénkarbonát mg/L 293 580 

Karbonát mg/L <1 <1 
Összes lúgosság Mmol/L 4,8 9,5 

Összes keménység Mg/L CaO 152 302 
KOI5 mg/L 2,5 3,6 

Szulfát mg/L 50 91 
Nitrát mg/L 7,8 9,8 
Nitrit mg/L 0,07 0,21 
Klorid mg/L 23 35 
Foszfát mg/L <0,05 <0,05 

Ammónia mg/L 0,09 0,06 
Vas mg/L 0,13 0,46 

Mangán mg/L <0,01 0,05 
Nátrium mg/L 26,4 36,7 
Kálium mg/L 2,3 9,91 

Magnézium mg/L 23,0 52,0 
Kalcium mg/L 72,2 137 

 
 
A10/2000 (VI.2) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletének 3 sz mellékletében fog-
laltak szerint  a felszín alatti vizekre vonatkozó B szennyezettségi határérték a nitrát 
esetében : 25mg/l., foszfát esetében: 500 μg/l 
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A A10/2000 (VI.2) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelete talajra vonatkozó nitrát 
és foszfát koncentrációra nem határoz meg határértéket. 
 
A 16 talaj illetve a 13 talajvízminta vizsgálatának eredményei alapján az alábbi helyeken ál-
lapítható meg magas nitrát és / vagy foszfát tartalom:   
 
 
 
Talajvíz minták 
 
A V5 (Gombos), V9 (Hernádvécse), V10 (Hernádpetri) jelű mintákban a nitrátra meghatáro-
zott határértéket 2 szeresen meghaladó koncentrációt mértek, a V12 (Szalaszend), V14 
(Baktakék), V15 (Fancsal), V16 (Krasznokvajda), V18 (Csobád), és V19 (Encs) jelű minták-
ban mért koncentráció a fenti határértéket 5-10 szeresen lépi túl.     
 
A foszfát koncentrációja a V2 (Nagyida), V9 (Hernádvécse), V19 (Encs) és V20 (Abaújkér) 
jelű mintákban a mért foszfát koncentráció a szennyezettségi határérték 2 szerese. 
 
 
Talajminták 
 
Talaj minták esetében jogszabályban előírt határérték sem foszfátra sem nitrátra nincsen meg-
adva. Előírt határérték hiányában csak a minták egymással való összehasonlítása lehetséges. 
Az összehasonlítások alapján nitrát koncentráció esetében a T1 (Nagyida), a T7 
(Hernádvécse) és T16 (Abaújkér) jelű mintákban mutatott ki a vizsgálat a többi mintához ké-
pest kiugróan magas értéket. 
A foszfát esetében a T7 (Hernádvécse) és T16 (Abaújkér) jelű mintákban mért koncentráció 
haladta meg jelentősen a többi mintára jellemző értékeket.  
Ugyanakkor a Hernádvécsén vett talajvízminta (V9) és az Abaújkéren (V20) vett talajvízmin-
ta foszfát tartalma is magas, határértéket meghaladó. 
 
A csereháti térségben egyes gyümölcsösben a biogazdálkodás bevezetését tervezik. Ez a nö-
vényvédő szerek és a műtrágya használatának beszüntetésével járhat, ami a talaj 
szennyezettségi állapotának javulását eredményezheti. Az esetleges javulás azonban – tekin-
tettel arra, hogy a biotermelés bevezetését nem a csereháti térség egészében, hanem csak né-
hány területen tervezik – csak lokális szinten valószínűsíthető.   
A biogazdálkodás a szerves trágyázást nem zárja ki, ezért a nitrát és foszfát  koncentrációjá-
nak csak kis mértékű csökkenése várható biotermelés bevezetését követően.  
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A tényleges változás megállapítása a későbbikben elvégzett újabb talajvizsgálatok alapján 
lehetséges.    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. A SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉS JELENLEGI ÁLLAPOTA 
 

 
V.1. Hulladékok csoportosítása 
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A hulladékokat sokféleképpen csoportosíthatjuk. A hulladékkezelés elemzésénél e 
tanumányban a hulladékokat a következő csoportosításban vizsgáljuk: 

 
1.)Települési szilárd hulladék: 

 
háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, 
üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és 
területein, valamint az intézményekben keletkező, 
• közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, 
• háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozá-

soknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott -veszélyesnek nem minősülő 
szilárd hulladék. 

 
2.) Települési folyékony hulladék: 

  
• a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem veze-

tett szennyvíz, amely 
• emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb he-

lyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,  
• a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint 
• a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik. 

 
3.) Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék):  

 
minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorga-
nizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható. Ezek közül kiemelten 
a trágya hulladékkal foglakozunk, mivel a térségre jellemző tevékenységek közé tarto-
zik az állattenyésztés. 

 
4.) Veszélyes hulladék:   

 
robbanó, oxidáló, tűzveszélyes, irritáló, ártalmas, mérgező, karcinogén, maró, fertőző, 
mutagén, reprodukciót károsító, levegővel vagy vízzel érintkezve mérges gázokat fej-
lesztő, lerakás során a hulladékból kioldódó anyag valamely formában az előbb felso-
rolt tulajdonsággal vagy tulajdonságokkal rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy 
összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a 
környezetre kockázatot jelentő hulladék. 
5.) Inert hulladék:  
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az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. 
Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon 
nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kap-
csolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi 
egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, 
illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni 
vagy felszín alatti vizeket. 

  
V.2. Alapelvek az országos hulladékgazdálkodási célok elérésében: 
 
-  megelőzés elve, ezen belül az integrált szennyezésmegelőzés elve alapján legkisebb 

mértékűre kell szorítani a képződő hulladék mennyiségét és ve-
szélyességét, a környezetterhelés csökkentése érdekében; 

- elővigyázatosság elve alapján a veszély, illetőleg a kockázat valós mértékének isme-
rete hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legna-
gyobbak lennének; 

- gyártói felelősség elve alapján a termék előállítója felelős a termék és a technológia 
jellemzőinek a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjá-
ból kedvező megválasztásáért, ideértve a felhasznált alapanyag-
ok megválasztását, a termék külső behatásokkal szembeni 
ellenállóképességét, a termék élettartamát és újrahasználhatósá-
gát, a termék előállításából és felhasználásából származó, illetve 
a termékből keletkező hulladék hasznosításának és ártalmatlaní-
tásának megtervezését, valamint a kezelés költségeihez történő 
hozzájárulást is; 

- megosztott felelősség elve, a gyártói felelősség alapján fennálló kötelezettségek telje-
sítésében a termék és az abból származó hulladék teljes életcik-
lusában érintett szereplőknek együtt kell működniük; 

- elvárható felelős gondosság elve alapján a hulladék mindenkori birtokosa köteles a 
lehetőségeinek megfelelően mindent megtenni annak érdekében, 
hogy a hulladék környezetet terhelő hatása a legkisebb mértékű 
legyen; 

- elérhető legjobb eljárás elve alapján törekedni kell az adott műszaki és gazdasági kö-
rülmények között megvalósítható leghatékonyabb megoldásra; a 
legkíméletesebb környezet-igénybevétellel járó, anyag- és ener-
giatakarékos technológiák alkalmazására, a környezetterhelést 
csökkentő folyamatirányításra, a hulladékként nagy kockázatot 
jelentő anyagok kiváltására, illetőleg a környezetkímélő hulla-
dékkezelő technológiák bevezetésére; 
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- szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált ter-
mék gyártója köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, 
vagy a hulladékot ártalmatlanítani; a szennyezés okozója, illető-
leg előidézője felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés 
megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az 
okozott kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is; 

- közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a - környezeti és 
gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott - lehető 
legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor; 

- regionalitás elve (területi elv) alapján a hulladékkezelő létesítmények kialakításánál 
a fejlesztési, gazdaságossági és környezetbiztonsági szempont-
oknak, valamint a kezelési igényeknek megfelelő területi gyűj-
tőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell törekedni; 

- önellátás elve alapján - országos szinten, a területi elv és a közelség elvének figye-
lembevételével - a képződő hulladékok teljes körű ártalmatlaní-
tására kell törekedni, ennek megfelelő ártalmatlanító hálózatot 
célszerű kialakítani és üzemeltetni; 

- fokozatosság elve alapján a hulladékgazdálkodási célokat ütemezett tervezéssel, egy-
másra épülő lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és tehervi-
selő képességének figyelembevételével kell elérni; 

- példamutatás elve alapján az állami és helyi önkormányzati szervek a munkájukban 
érvényesítik a törvény céljait és elveit; 

- költséghatékonyság elve alapján a hulladékkezelés szabályainak kialakítása, a hulla-
dékgazdálkodás szervezése során érvényesíteni kell, hogy a gaz-
dálkodók, fogyasztók által viselendő költségek a lehető legna-
gyobb környezeti eredménnyel járjanak. 

 
 

 
 
 
V.3. Hulladékkezelés jelenlegi állapota az Encsi Kistérségben 

 
V.3.1. Települési szilárd hulladékkezelés  

 
Gyűjtés, begyűjtés 
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Encs kivételével nincs szelektív hulladékgyűjtés a településeken. A vegyesen gyűjtött  te-
lepülési hulladékokat heti gyakorisággal két gazdálkodó szervezet gyűjti be, majd szállítja 
lerakóra, az alábbi településekről: 

 
 
 

Tevékenységet 
végző szervezet 

Közszolgáltatási terület Ártalmatlanítás helye 

KOMPLEX Kft. Encs Abaújalpár, Abaújkér  Csobád Fáj 
Fancsal Forró Garadna Hernádbüd, 
Hernádpetri Ináncs Litka Méra 
Novajidrány Pere Pusztaradvány  Szemere 
Szalaszend 

Encsi hulladéklerakó 

Zemplén-Kom 
Kft. 

Alsógagy Baktakék Beret Csenyéte Detek 
Felsőgagy Gagyapáti Kány Keresztéte 
Pamlény Perecse Szászfa 

Krasznokvajdai hulla-
déklerakó 

 
Megjegyzés: a kistérséghez tartozó, de az előbbi felsorolásból hiányzó települések a tanul-
mánykészítők által kiküldött adatlapra nem válaszoltak. Információhoz egyéb forrásból ( 
Landfill program) sem tudtunk hozzájutni. 
 
 
 
Ártalmatlanítás 

 
Az Encsi Kistérség területén képződő települési szilárd hulladékot kezelése csaknem teljes 
egészében lerakásban nyilvánul meg. 
 
Encs és térsége regionális kommunális hulladéklerakó telep 
(forrás: Encs és térsége hulladékgazdálkodási terv) 
 
Jelenleg az Encs 040/40 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő térségi szilárd kommunális hulladék-
lerakó Encs Város Önkormányzatának gesztorságával Encs és 11 kapcsolódó település tulaj-
donában van. 
A lerakó üzemeltetésével, fenntartásával a 12 társult önkormányzat -vállalkozói szerződés 
alapján- az encsi székhelyű Komplex Kft.-t bízta meg. 
A hulladéklerakó üzemeltetése a Környezetvédelmi Felügyelőség 2769-23/2003. határozata 
alapján történik. A működési engedély 2007.10.31-ig érvényes. 
Az ingatlan adatai: 
                                   5,4955 ha   
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(szemétlerakó telep)  1,5530 ha 
Földrészlet összesen: 7,0485 ha 
A területet 1995. év óta használják hulladéklerakóként. 
 
A lerakó dombépítéses eljárással került kialakításra, övárokkal, csurgalékvíz gyűjtő drén-
rendszerrel és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel. 
 
Meglévő létesítmények: 

- Szigetelt depóniatér: 10.320 m2 
- Műszaki védelem: 3x20 cm ásványi szigetelés + 2 mm HDPE fólia (CARBOFOL) 
- Csurgalékvíz gyűjtő: 50 m3 acél tartály 
- Figyelő kutak: 4 db 
- Humuszdepónia: ~1.600 m2 
- Törmelékdepónia: ~3.300 m2 
- Hídmérleg 
- Szociális épület 

 
A telepre beszállított és helyben ártalmatlanított hulladékok összetétele: 

- Lakossági szilárd hulladék (csomagolóanyagok –papír, műanyag, üveg-, szerves 
hulladékok, fűtésből származó hulladékok –hamu, salak-, kerti hulladék, egyéb 
háztartási hulladékok) 

- Intézményi hulladék (papír, csomagolóanyagok, egyéb nem veszélyes hulladékok) 
- Építési törmelék 

A depónián veszélyes hulladékot nem helyeznek el. 
 
A lerakó kapacitása: 150.000 m3; beteltsége: 80-85%-os.  
A területen a hulladéklerakó bővítése, valamint komposztáló telep létesítése tervezett. 
A tervezett bővítés mutatói:  

- II. depónia területe: 22.500 m2 
- II. depónia magassága: 17 m 
- II. depónia betöltési mennyisége: 220.000 m3 

  
 
Krasznokvajdai kommunális hulladéklerakó  
 
A lerakó Krasznokvajda 38443 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el. Előbbiekben felsorolt tele-
pülésekről fogadja a begyűjtött szilárd kommunális hulladékot. 
A hulladéklerakó tulajdonosa Krasznokvajda Község Önkormányzata. A hulladéklerakó je-
lenlegi üzemeltetője a Zemplén-Kom Kft. A hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata 
folyamatban van. 
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2002. évben a Landfill program felmérése szerint a hulladéklerakó adatai: 
-  a  lerakó 1997 –től üzemel   
-  lerakott hulladék mennyisége: 2066 m3 

-  szabad kapacitása: 7714 m3

-  kombinált  alsó szigetelésű 
-  a lerakónak nincs csurgalékvíz elvezetése, csak csapadékvíz gyűjtése   
-  biogáz hasznosítás nincs 
-  részlegesen, vékony földtakarással fedik a hulladékot 
-  koclázati megítélése: közepes, azaz szabályos üzemeltetésnél alig van kockázat. 
- A hulladéklerakón lakossági hulladék, intézményi hulladék, illetve építési törmelék 
elhelyezése történik.  

 
Hasznosítás 
 
Encs városban bevezetésre került szelektív gyűjtés során a begyűjtött papír, üveg és műanyag 
hulladékok befogadója a régi városi lőtér. A területen a hulladékok válogatása kézi válogatás-
sal történik. A szétválasztott hulladék begyűjtő hálózaton (MÉH, MN-KÖZTI Kft.)  keresztül 
hasznosítókhoz kerül. 
A térségben képződő települési hulladék frakciók elenyésző része kerül hasznosíthatásra a 
szelektív gyűjtés hiánya miatt. A térségben nem működik nem veszélyes hulladékot hasznosí-
tó szervezet. 
 
Problémák a települési szilárd hulladékkezelésben 
 
- Az emberek nincsenek ösztönözve a hulladékképződés csökkentésére. 
- A térségben gyakorlatilag alig van szelektív hulladékgyűjtés ( csak Encs egy részén), s így a 
képződő települési hulladék frakciók elenyésző része kerül hasznosíthatásra. A csomagolási 
hulladékok ( papír, műanyag), lomb, nyesedék egy részét a lakosság szokásból elégeti. 
- A települési szilárd hulladék közé veszélyes hulladékok ( pl: elektronikai hulladék, száraz-
elem, olajos hulladékok ) is bekerülnek, mivel a lakosság nem tudja máshová helyezni, a gaz-
dálkodó szervezetek egy része pedig nem ismeri kötelezettségeit. 
- A helyben hasznosítható, komposztálható hulladékokat is a kevert települési hulladékokhoz 
teszik az emberek. 
- A térségben az Encsi hulladéklerakón kívül nincs működési engedéllyel üzemelő hulladékle-
rakó. 
- A települések határában, de néhol a lakott területen, patak parton is illegális hulladék elhe-
lyezés van. 
- A térségben az ENGA Kft – én kívül nem működik nem veszélyes hulladékot hasznosító 
szervezet. Előbbi szervezet hulladékolajat hasznosít 1-2 tonna / év mennyiségben. 
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- Az Encs és a 12 társult településen kívül általában nincs a településeknek hulladékgazdálko-
dási terve, mely az országos célkitűzésekkel összhangban a térség hulladékgazdálkodását 
megteremtené, előbbre vinné. 
- A Lanfill projekt keretében felmérésre kerültek a 100 m3 – nél nagyobb, illegális, vagy mű-
ködési engedély nélkül üzemelő illetve a környezetvédelmi előírások mellőzésével bezárt 
lerakók. A területen 16 olyan lerakó van, amely előbbi kategóriába tartozik, s amelyeknek 
sorsa azóta sem változott.  
A lerakókon többnyire háztartási és intézményi szemetet, építési törmeléket, biohulladékot  
( falevél, fanyesedék, fű, gyom), kis mennyiségben mezőgazdasági hulladékot (trágya), szip-
pantott szennyvizet (települési folyékonyhulladékot), cefrét, gumit valamint kevés veszélyes 
hulladékot (pl.: veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg, olajos szilárd hulladékok, festék 
maradék, szárazelem, elektronikai hulladék helyeztek el. A lerakott hulladékfajták részaránya 
ma már csak nehezen állapítható meg, de az tény, hogy a csomagolási hulladékok ( papír, 
műanyag, üveg fém) valamint a biológiailag bontható hulladékok jelentős részt tartalmaznak. 
Ez utóbbi hulladékfajták mindegyike hasznosítható, s lerakásukkal elkerülhető a környezet 
terhelése, szennyezése.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanfill projekt keretében felmérés adatai a következők: 
 

Település Lerakó helyrajzi száma, EOV Y EOV X Lerakott hulladék  
  megnevezése (m) (m) mennyiség (m3) 
ABAÚJKÉR 114 809810 331890 15400 
BAKTAKÉK 068/17, Kéki-legelő 797650 330910 957 
BÜTTÖS 085/14   540 
ENCS 031/2 805850 334360 27240 
ENCS 256/1, Laposon 802985 339095 5430 
ENCS 2197, Fügöd, Cigánysor   1515 
FANCSAL 034, 035, 026 799650 338350 630 
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FÁJ 181 799555 344180 366 
FORRÓ 0148/1, 210/10, 12, 14, 21 800650 332140 16652 
FULÓKÉRCS 95 802350 345520 120 
HERNÁDSZENTANDRÁS 075, Lucernás dűlői 802140 328880 1650 
HERNÁDVÉCSE 045/3   2275 
INÁNCS 194/6, Ady úti   2000 
NOVAJIDRÁNY 059/2, 065/1 806200 341280 4418 
SZALASZEND 045/1 802985 339095 300 
SZEMERE 43   321 
  
A felmérés elvégzésekor a lerakókat környezeti kockázat szempontjából (környezetre gyako-
rolt hatás szerint) osztályozták. Azok a lerakók, amelyek a kockázati megítélésnél „nagy koc-
kázatú” besorolást kaptak olyan helyen találhatók, amelyeknél fennáll a felszíni víz / felszín 
alatti víz / földtani közeg / lakó környezet szennyezése ( veszélyeztetése ). A kicsi kockázatú 
helyek leginkább földhasználat, esztétikai szempontból kifogásolhatók, csak kevés környezet-
re veszélyes anyagot tartalmaznak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lerakók környezeti kockázata a következő: 
 
 

 
Település Kockázat magyarázata 

 
Kockázat 

ABAÚJKÉR 
Nem túl nagy területen és mennyiségben házi szemét van 
lerakva felszíni víztől távol. közepes 

BAKTAKÉK 
Sovány agyagtalajon van a lerakó, állandó vízfolyástól 
viszonylag távol van. nagy 

BÜTTÖS 
Kevés a hulladék szervesanyag- tartalma, de közel a vízfo-
lyás és a Rakacza- patak. nagy 

ENCS A szigetelt lerakó tér alatt 2,7-3,1 m kövér agyag van. közepes 
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ENCS Kis mennyiségű lerakás, de talajvízes területen. nagy 

ENCS 
Agyagos az altalaj, a patak felől nincs közvetlen lefolyása 
a területnek, takart javarészt. nagy 

FANCSAL 
A talaj agyagos, de a lefolyás közvetlenül élő vízbe törté-
nik, a szennyvízürítés rontja a helyzetet. nagy 

FÁJ 
Kevés szerves anyag, nyirok talaj, alig van felszíni lefo-
lyás. nagy 

FORRÓ 
Agyagos talaj, részben takart, élővízre nincs közvetlen 
ráfolyás. nagy 

FULÓKÉRCS 
A talaj homokos, a lerakott anyag nem túl,  sok felszíni 
vizet nem veszélyeztet. nagy 

HERNÁDSZENTANDRÁS 
A folyó ugyan messze van, de árvízkor  a lerakót átöblíti a 
víz.  kicsi 

HERNÁDVÉCSE 
A szemét belóg a patakmederbe, takarás nincs, időnként 
folyékony hulladékot is ürítenek.  kicsi 

NOVAJIDRÁNY Agyagos talaj, nagyrészt takart, élő víztől messze van. közepes 

SZALASZEND 
Kavicsbánya, de felszíni lefolyás nincs, vízbázist nem 
veszélyeztet. nagy 

SZALASZEND Vízmosásban elhelyezett lerakás miatt. nagy 

SZEMERE 
A tetőn lévő kavicsbányában elszikkadó vizek a hegylábi 
forrásokban léphet ki   kicsi 

 
 
 
 
 
V.3.2. Települési folyékony hulladék 
 
A megállapítások leírása a  „térség településeinek csatornázottsága” c. fejezetben kerül ismer-
tetésre. 
 
 
V.3. 3. Trágya hulladék 
 
A területen viszonylag nagy mennyiségű szervestrágya keletkezik az állattenyésztésből. Híg-
trágya keletkezésről nincs tudomásunk, a területre a mélyalmos állattartás a jellemző. Az eb-
ből képződő szerves tárgy a környezetvédelmi szempontból kedvezőbb, mert lebomlása las-
súbb, a növények egyenletesebben tudják felszívni nitrátot, sokkal kevesebbszer okoz víz-
szennyezést. A területen viszonylag kevés helyen láttunk trágyafelhalmozást, az is valószínű 
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hogy a folyamatos képződés miatti gyűjtésből ered. A gazdálkodó szervezetek valamint a 
kisgazdálkodók  tápanyag utánpótlásra használják a trágyát. A rendszerváltás óta a mezőgaz-
daság gyökeresen átalakult. A privatizáció, valamint a világgazdaság eseményei jelentősen 
befolyásolták a mezőgazdasági termelést. A termelés visszaesésével egyenes arányban csök-
kent a trágya valamint műtrágya felhasználás, melyet a következő diagramon követhetünk. Az 
utóbbi 1-2 évben nagyobb ütemben nő a szerves trágya felhasználás a műtrágya felhasználás-
hoz képest, amely környezetvédelmi szempontból előnyös. Egyrészt a települési szilárd hul-
ladék lerakókra kevesebb trágya kerül, - azaz hasznosul,- másrészt a műtrágyák talajvízre, 
felszíni vizekre gyakorolt negatív hatását mérséklődik. 
 

Trágyafelhasználás
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Problémák a trágya hulladékkezelésben 

 
-A tápanyag utánpótlás megállapításához szükséges vizsgálatokat csak a nagyobb gazdálkodó 
szervezetek végeztetik el, emiatt nem mindig az optimális mennyiségű ( dózisú) szerves trá-
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gyát jutattják ki. Vagy a terméshozam sinyli meg, vagy a felszíni / felszín alatti vizek szeny-
nyeződhetnek. 
- Időjárási viszonyok, egyéb okok miatt nem kellő időben történik a kijutatás. Előbbi követ-
kezmények ekkor is fennállnak. 
- A trágya tárolás-gyűjtéshez nem alakítanak ki betonozott, szigetelt, csugralék gyűjtővel ellá-
tott tárolót, s emiatt lokálisan a talaj, talajvíz,  a csapadék bemosó hatása miatt esetleg felszíni 
víz szennyezés léphet fel. 
 
 
 
 
V.3. 4. Veszélyes hulladékkezelés 
 
A 2001-2002-2003. évi veszélyes hulladék településenként keletkezett mennyiségi adatait az 
Észak – magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  ren-
delkezésünkre bocsátotta. ( Az adatok a gazdálkodószervezetek önbevallásainak összesítésé-
vel készült.)   
Az egyes veszélyes hulladék fajták mennyiségi megállapítható, hogy a térségben csekély az 
ipari termelés, s az Encsre koncentrálódik. A kistérség központjában és még néhány község-
ben jelen vannak a mezőgazdasági gépjavításra  jellemző olajos hulladékok ( fáradt olaj, fel-
itató anyagok, abszorbensek, homok és olajfogó hulladéka ), akkumulátor hulladékok vala-
mint  a növényvédelemben keletkező hulladékok. Legnagyobb volumenben az állattenyész-
tésből keletkezik veszélyes hulladék. Az elhullott állati tetemek csaknem egészében a Szik-
szói ÁTEV – hez kerül hasznosításra / ártalmatlanításra. ( A térségben a Környezetvédelmi 
Felügyelőség által nyilvántartott dögkút: Abaújkér, Szalaszend.)  
 
 
 
 
Problémák a veszélyes hulladékkezelésben 
 
A felügyelőségtől kapott településenként keletkező hulladékmennyiségére vonatkozó adatok 
nem teljes mértékben felelnek meg a valóságnak. Adódik ez abból, hogy a gazdálkodó szer-
vezeteknek csak egy része tett veszélyes hulladék bejelentést, bár ennek megtételére rendelet 
kötelezi azokat. Előfordul, hogy nem jelentik be a hulladékok adatait, s egyéb hulladékkal 
együtt kezelik azokat. Előbbi következtetések az önkormányzatoktól bekért gazdálkodó szer-
vezetek listájának, az általuk végzett főtevékenységnek valamint a felügyelőség által közölt 
veszélyes hulladék listának az összevetéséből adódik.  A következő táblázat összefoglalja a 
területen végzett a tevékenységeket, amelyekből az alábbi veszélyes hulladék képződhet.  (A 
települések egy része nem küldte vissza az adatlapot, emiatt a táblázat hiányos lehet.) 
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Tevékenység A tevékenységből származó veszélyes hulladék 

Növénytermesztés, erdő-
gazdálkodás 

Lejárt szavatosságú növényvédőszerek 
Növényvédőszeres göngyölegek 
Leselejtezett tisztítatlan növényvédőszeres munkaruha, bakancs 

Növényvédelemben 
használt gépek karbantar-
tása 
 

Fáradtolajok 
Olajos felitató anyagok ( rongy, fűrészpor, homok, föld) 
Olajszűrő  
Gépkocsimosó szennyvizének tisztításából felúszó olaj és olajos  
iszap 
Elhasznált akkumulátor 
Fagyálló folyadék hulladék 
Festék hulladék 

Állattenyésztés Elhullott álklatok tetemei 
Magzatburok 
Fertőzőbetegségben szenvedő állatok trágyája 

Kényszervágás Gyomor – és béltartalom 
Elkobzott állati testrészek 
Vér 
Csont, bőr, pata, köröm, szarv, szőr, sörte 

Üzemanyagtöltő állomás 
üzemeltetése 

Tartálytisztítási iszap 
Gázolajos, benzines felitató anyagok ( rongy, homok) 

Teherszállító gépjármű-
vek üzemeltetése, szállí-
tás, fuvarozás 

Fáradtolajok ( ha nem szervizben végezteti az olajcserét) 
Olajos felitató anyagok ( rongy, fűrészpor, homok, föld) 
Olajszűrő  
Elhasznált akkumulátor 
Fagyálló folyadék hulladék 

Gépi fakitermelés Fáradtolajok ( ha nem szervizben végezteti az olajcserét) 
Olajos felitató anyagok ( rongy, fűrészpor, homok, föld) 
Olajszűrő  
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Elhasznált akkumulátor 
Fagyálló folyadék hulladék 

Gépjárműjavítás Fáradtolajok ( ha nem szervizben végezteti az olajcserét) 
Olajos felitató anyagok ( rongy, fűrészpor, homok, föld) 
Olajszűrő  
Elhasznált akkumulátor 
Fagyálló folyadék hulladék 

Savkiszerelés Savhulladék (pl: mechanilag szennyezett sav) 
Bútorgyártás Szerves oldószerek, oldószerkeverékek 

Lakk és festék hulladék 
Ragasztóhulladék 
Veszélyes anyagokat tartalmazó csomagolási hulladékok 
Veszélyes anyagokkal szennyezett aktív szén, szűrőanyagok 
Veszélyes anyagokat tartalmazó felitatóanyagok ( pl: oldószeres 
rongy, fűrészpor) 
Kompresszor kondenzátum 

Építés – bontás Azbeszt hulladék ( pl: pala hulladék) 
Festék, lakk és ragasztó maradék 
 Veszélyes anyagokat tartalmazó csomagolási hulladékok 

Számítástechnikai szol-
gáltatás 

Veszélyes anyagot tartalmazó tonerek, tintapatronok 
Elektronikai hulladékok ( pl.: számítógép, monitor, 
fénymásológép stb) 

Műanyag feldolgozás ( 
gépek üzemeltetése, kar-
bantartása) 

Fáradtolajok ( ha nem szervizben végezteti az olajcserét) 
Olajos felitató anyagok ( rongy, fűrészpor, homok, föld) 
 

Kereskedelem Lejárt szavatosságú hús, húskészítménynek, élelmiszerek, festé-
kek, egyéb vegyi anyagok 

Minden gazdálkodónál 
előfordulhat: 
-Selejtezés 
 
-Gépkocsi üzemeltetés 
-Egyéb készülék üzemel-
tetés 

 
 
Elektronikai berendezések (pl.: hűtőgépek, számítógépek, moni-
torok, TV, rádió, telefon stb.) 
Elhasznált akkumulátor 
 
Szárazelem 
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- A területen kisebb cégek, gazdálkodók tevékenykednek, s viszonylag  kis mennyiségű ve-
szélyes hulladék keletkezik tevékenységükből. Ezek szállítási, ártalmatlanítási költségei  
aránytalanul nagy terhet jelentenek számukra. Ugyanis a térségben nincsenek veszélyes hul-
ladék ártalmatlanítók. Az ENGA Kft – én kívül nem működik nem veszélyes hulladékot 
hasznosító szervezet. Előbbi szervezet hulladékolajat hasznosít 1-2 tonna / év mennyiségben. 
(Forrás: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő-
ség) 
 
- Az 1990 – es évekig Magyarországon nagyon kevés lehetőség volt a növényvédőszer ma-
radványok, göngyölegek, olajos hulladékok, egyéb veszélyes hulladékok ártalmatlanítására. 
Legtöbb mezőgazdasági termelőszövetkezetben, gazdaságban éveken – évtizedeken keresztül 
gyűjtötték a növényvédőszeres valamint olajos hulladékokat, de nem adták át ártalmatlanítás-
ra, így felhalmozódtak a hulladékok egy – egy mezőgazdasági egységben. Későbbiekben a 
hulladékmennyiség miatti tetemes ártalmatlanítási költségek gátolták ezt. Kétséges, hogy a 
rendszerváltás utáni privatizáció során a régi, illetve új tulajdonosok az esetleg felhalmozó-
dott veszélyes hulladékok ártalmatlanításról gondoskodtak-e ? Nem zárhatjuk ki, hogy a … 
pontban felsorolt építményekben nem tárolnak veszélyes hulladékokat. E tanulmány kereté-
ben azonban ennek feltárására nem volt mód. 
 
V.3. 5. Inert hulladék  
 
 
Kevés inert hulladék képződhet a területen, mivel az itt végzett tevékenységekre nem jellem-
ző. Inert hulladékok pl.: építési hulladék, tulajdonságai alapján besorolt salakok és iszapok. 
  
 
V.4.  Hulladékkezelés jelenlegi állapota a Kanyapta - menti Kistérségben 
 
 
V.4. 1. Települési szilárd hulladékkezelés  
 
Gyűjtés, begyűjtés 
 
A vizsgált területen lévő községekben képződő települési szilárd hulladékot rendszeresen az 
A.S.A. Slovnsko s.r.o. gyűjti és szállítja el lerakóba. A szelektív hulladékgyűjtés még nem 
teljesen kiépített, de a papírt, üveget már külön gyűjtik. Az építési törmeléket  mennyiségből 
adódóan általában külön gyűjtik, egyéni fuvarozókkal elszállítatják a területről. 
A községekben ritkán, de itt is előfordul illegális hulladék lerakás. Egy – két helyen 1-2 m3 –
nyi szemetet láttunk ( pl.: Nagyidára bevezető útnál az Ida patak partján) 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 
69 

 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

A településeknek van hulladékgazdálkodási programja, mely szerint teljesebbé válik a szelek-
tív hulladékgyűjtés, hulladék szigetek, gyűjtőudvarok kerülnek kialakításra,  
 
Ártalmatlanítás 
 
A kevert települési hulladékot a KOSIT A.S. Kassa által üzemeltetett kassai hulladéklerakóba 
helyezik el ártalmatlanítás céljából. Az üveg és papír hulladék hasznosításra kerül. A többi 
hasznosítható hulladék: pl.: biológiailag bontható hulladék (fanyesedék, lomb, szalma), mű-
anyag  fémek egy része a lerakóra kerül illetve egyes fajtákat a lakosság elégeti.  
Az építési hulladékot a Jászon lévő hulladéklerakóba helyezik, bár egy része ennek is haszno-
sítható lenne.  
A hulladékgazdálkodási program szerint a jövőben helyben történő komposztálást alakítanak 
ki, s így hasznosítják a biológiailag lebomló hulladékot. Kassán a települési hulladék nem 
hasznosítható részének égetését tervezik, illetve olyan elképzelések is vannak, hogy 
Szepsiben brikettgyárat telepítenek a kevert települési hulladék hasznosítása céljából.  
 
Problémák a települési szilárd hulladékkezelésben 
 
Gyakorlatilag azonos problémákkal küzd a Kanyapta – menti terület is, mint az Encsi Kistér-
ség, azzal a különbséggel, hogy a tanulmány készítés során nem jutott tudomásunkra olyan 
települési szilárd hulladéklerakó, melyet régebben használtak, s fel kellene számolni. 
- Az emberek nincsenek ösztönözve a hulladékképződés csökkentésére. 
- A térségben gyakorlatilag csekély a szelektív hulladékgyűjtés, s így a képződő települési 
hulladék frakciók elenyésző része kerül hasznosíthatásra. A csomagolási hulladékok ( papír, 
műanyag), lomb, nyesedék egy részét a lakosság szokásból elégeti. 
- A települési szilárd hulladék közé veszélyes hulladékok ( pl: elektronikai hulladék, száraz-
elem, olajos hulladékok ) is bekerülnek, mivel a lakosság nem tudja máshová helyezni, a gaz-
dálkodó szervezetek egy része pedig nem ismeri kötelezettségeit. 
- A helyben hasznosítható, komposztálható hulladékokat is a kevert települési hulladékokhoz 
teszik az emberek. 
- A települések határában, de néhol a lakott területen, patak parton kevés hulladékot illegáli-
san időnként elhelyeznek, bár ezen a téren jobb a helyzet, mint a magyar községekben. 
 
 
 
V4.2. Települési folyékony hulladék 
 
A Kanyapta menti településeken nincs szennyvízhálózat kiépítve. A  keletkező települési fo-
lyékony hulladék gyakorlatilag elszikkad vagy egyedi zárt aknákba gyűjtik, s a Kassai 
Szennyvíztelepre szállítatják további kezelés céljából. 
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 Buzicán a község szervezi a folyékony hulladék (szennyvíz) gyűjtését, 2004 –ben 96 m3  
került elszállításra. A képződő települési folyékony hulladékról több információ nem áll ren-
delkezésre, mivel az önkormányzatok az adatlapot nem töltötték ki.  A Vasmű kommunális 
szennyvizét külön gyűjtik.  
A térségben található községek szennyvízhálózatának tervezése folyamatban van. A terv sze-
rint Buzita alatt lesz 10 község szennyvíztisztítója. A tisztított szennyvíz befogadója a 
Kanyapta patak lesz. Ha a térségben kiépül a szennyvízhálózat a települési folyékony hulla-
dék kezelése megoldódik. 
 
 
V.4.3.Trágya hulladék 
 
A területen almostartásból szervestrágya keletkezik. Hígtrágya keletkezésről nincs tudomá-
sunk, a területen nem találtunk hígtrágya elhelyezést. A területen  felhasználják a képződött 
trágyát tápanyag utánpótlásra. A községek határában egy – két helyen láttunk nagyobb meny-
nyiségű trágyát tárolni, amelynek hasznosítását valószínű, hogy az őszi munkák során meg-
oldják. A területen több helyen mésziszap halmokat találtunk, mely a talajsavanyodás meg-
szüntetése/megakadályozása céljából juttatnak ki.  
 
Problémák a trágya hulladékkezelésben 
 
Ugyanazok a problémák fokozottabban léphetnek fel, mint az encsi részen. A területen 
ugyanis csatornák vezetik el a felesleges felszíni és talajvizeket. Itt érzékenyebbek ezek a 
vizek a nitrát szennyezésre, mivel közelebb vannak a felszínhez. 
- A tápanyag utánpótlás megállapításához szükséges vizsgálatokat csak a nagyobb gazdálko-
dó szervezetek végeztetik el, emiatt nem mindig az optimális mennyiségű ( dózisú) szerves 
trágyát jutattják ki. Vagy a terméshozam sínyli meg, vagy a felszíni / felszín alatti vizek 
szennyeződhetnek. 
- Időjárási viszonyok, egyéb okok miatt nem kellő időben történik a kijutatás. Előbbi követ-
kezmények ekkor is fennállnak. 
- A trágya tárolás-gyűjtéshez nem alakítanak ki betonozott, szigetelt, csugralék gyűjtővel ellá-
tott tárolót, s emiatt lokálisan a talaj, talajvíz,  a csapadék bemosó hatása miatt esetleg felszíni 
víz szennyezés léphet fel. 
 
V.4.4. Veszélyes és nem veszélyes (inert) hulladékkezelés 
 
A térség  hulladék kezelése szempontjából meghatározó szerepet tölt be a Vasmű tevékenysé-
ge. A Vasmű interneten közölt termelési hulladékadatait a következő oldalakon lévő táblázat-
ban foglaltuk össze.  
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2005. január, február, március havi adatait feldolgozva az átlagos havi technológiából 
eredő hulladéktermelés a következő: 
 

 
Hulladék fajta 
(Melléktermék) 

 

 
Technológiai hulladék havi átlag 

mennyisége 

Nagyolvasztói salak (t) 124427 

Nagyolvasztói iszap (t) 7516 

Nagyolvasztói por (t) 2375 

Zsugorító por (t) 6969 

Mészkő tartalmú zsugorítvány (t) 203 

Konverter salak 60669 

Konverter por (t) 3249 

Kohászati meddő (t) 31573 

Konverter iszap darabos (t) 1092 

Konverter iszap finom (t) 1532 

Szeparált vas (t) 6043 

Kokszoló   kátrány maradék (t) 610 

Salak, hamu keverék (t) 6909 

 Összes (t) 253167 
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A felsorolt hulladékok egy része veszélyes hulladéknak minősül. A minősítés a hulladék ve-
szélyes anyag (nehézfémek, poliaromás és egyéb szénhidrogének) tartalmától, annak koncent-
rációjától függ. A nehézfém tartalmú hulladékok veszélyességére vonatkozó adatunk nincs. A 
kokszoló kátránymaradéka nagy valószínűséggel veszélyes hulladéknak minősül, amit saját 
technológiájukban hasznosítanak (energiatermelés – fűtőanyag kiváltás).   
A nem technológiai eredetű –azaz a gépkarbantartásból, vízlágyításból, szennyvízkezelésből 
származó hulladékokról nincsenek konkrét adataink. A tevékenységvégzéshez jelentős gép-
parkot kell üzemeltetni, s emiatt nagy mennyiségű karbantartási hulladéknak kell keletkeznie. 
A karbantartási veszélyes hulladékok a következők lehetnek: fáradt olajok, olajos emulziók, 
olajos felitató anyagok, kenőzsír hulladékok, festékhulladék, akkumulátorhulladék, PCB tar-
talmú vagy attól mentes fázisjavító kondenzátor, transzformátor olaj. 
 
Hasznosítás, ártalmatlanítás 
 
A hulladékok egy része hasznosításra kerül a Vasmű saját technológiájában vagy értékesítés 
(eladás) után más technológiában.  
Saját technológiában  hasznosított hulladék mennyisége: kb. 50000 t/hó.  
A képződő mennyiségeket nem tudják teljes mértékben hasznosítani, ezért azokat lerakójuk-
ban helyezik el, illetve átmenetileg tárolják. A hulladékfajták mennyiségei változóak, a piaci 
igények szerint. A havi összefoglaló táblázatokban látható, melyik hulladékot, milyen módon 
kezelnek  a továbbiakban.   
A felhalmozott hulladékok mennyisége, azaz a tárol készlet + külön lerakóban lévő készlet 
2005. március végén: 1373558 t. 
A véglegesen lerakott hulladék mennyisége: 60000 t/hó. A hulladéklerakón elhelyezett összes 
hulladékmennyiségre nincs adatunk.   
 
Problémák  hulladékkezelésben 
 
- A számadatokból látható, ami minden vasműre, kohászati tevékenységre jellemző: a képző-
dő hulladék mennyisége jóval nagyobb, mint a hasznosítható mennyiség.  
A felhalmozott valamint lerakott hulladékok jelentősen növelik  a halna térfogatát.  
- A halna csaknem teljes felülete nyitott ( csak kis részén füvesített), minek  következtében 
diffúz légszennyező forrásnak minősül. 
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VI. A KÖRNYEZETTERHELŐ HATÁSOK 
EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA 

 
VI.1.  Környezet állapota a vizsgálati helyszínén 
 
VI.1.1. Levegő szennyezettség:  
 
A domborzat légköri szennyeződést befolyásoló hatása:   
 
A vizsgált terület domborzati leírása részletesen a talaj és vízföldtani fejezetekben részletesen 
bemutatásra kerül, azonban a levegő szennyeződés terjedése szempontjából fontos néhány 
ismérvet meg kell említenünk.     
 
A vizsgált két kistérség 190-350 m tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. A szeny-
nyező források a lakott területeken völgyekben, s elsősorban a Kelet-Szlovákiai Vasmű is, a 
BAF.: 200 m-es szinten, a Kanyapta medencében található.  A vasmű légszennyező pontfor-
rásai, kéményei a környező terepből kiemelkednek, azonban a nagy felületi diffúz források a 
talajszinten, vagy annak k9zelében, a talajszint felett + 10-20 m-es szinten találhatóak. Ezek 
alatt a diffúz források alatt elsősorban a salak halnát, s a kohászaton belüli salak feldolgozó 
helyeket, s épület forrásokat értjük. A vasmű mintegy 5-8 km-es körzetében tehát síknak te-
kinthető domborzati elemek,  attól távolabb pedig BAF + 250-350 m szint magasságú dombos 
területek, majd még távolabb É-i irányban a Mátra középmagas és magas hegyei találhatóak. 
A szennyező anyag terjedést a közeli 3-5 km-es távolságon belül akadály mentesnek tekint-
hetjük, azon túl azonban a terjedést akadályozza, s a szennyező anyagok légköri diszperzióját 
elősegítik a dombok, hegyek. Az Encsi kistérség települései a Hernád völgyében, illetve a 
környék dombos vidékein alakultak ki. A dombvidék a Kanyapta medence szélén található 
dombok hatását tovább erősítik, s a légszennyező anyagok légköri diszperzióját elősegítik.   
 
Meteorológiai viszonyok:  
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A vizsgált kistérségek környezetére jellemzőnek tekinthető adatokat szolgáltató rendszeres 
meteorológiai állapot jellemző mérést és adatgyűjtést az Országos Meteorológiai Szolgálat 
(OMSZ) Hidasnémeti területén végez. Tekintettel a telephely és a Hidasnémeti  területén  
illetve közeli földrajzi elhelyezkedésére ezen  meteorológiai állomás mérési adatait vettük 
figyelembe, mint a területre jellemző meteorológiai adatokat. A relatív szélirány és 
szélsebesség  adatokat 1999. január 1- 2002. 12. 31 közötti időszakra az alábbi táblázat  
tartalmazza, míg a szélrózsát az alábbi diagram  tartalmazza,  Hidasnémeti meteorológiai 
állomásra.  
 
 
 

Szélrózsa Hidasnémeti meteorológiai állomáson 
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Hidasnémeti meteorológiai állomás földrajzi koordinátái:  
N:    48º  30´  31´´ 
                                                                                                        
E:     21º  14´  06´´ 
Hidasnémeti meteorológiai állomás tengerszint feletti magassá-
ga:        157.1   méter 
                      A szélmérőműszer magassága a talajfelszíntől 
mérve:         10.51  méter 
 
 
   Hidasnémeti:    Relatív szélsebesség gyakoriságok.   ( 1999-2003 ) 

M / s  É ÉÉK ÉK KÉK K KDK DK DDK D DDNY 

[0.0 - 0.5)  0,92 1,22 1,02 0,82 0,61 0,39 0,27 0,26 0,32 0,39 

[0.5 - 1.0)  1,18 1,93 1,90 1,47 0,85 0,54 0,47 0,51 0,84 1,08 

[1.0 - 1.5)  0,73 2,02 2,18 1,08 0,69 0,35 0,32 0,46 1,04 1,71 

[1.5 - 2.0)  0,40 1,94 2,74 1,00 0,52 0,27 0,11 0,24 0,87 2,00 

[2.0 - 2.5)  0,22 1,66 2,63 0,76 0,38 0,18 0,06 0,18 0,75 1,80 

[2.5 - 3.0)  0,26 1,30 2,31 0,47 0,40 0,13 0,03 0,09 0,58 1,69 

[3.0 - 3.5)  0,26 1,00 1,70 0,34 0,27 0,09 0,03 0,04 0,30 1,17 

[3.5 - 4.0)  0,22 1,08 1,30 0,21 0,18 0,04 0,01 0,02 0,14 0,73 

[4.0 - 4.5)  0,30 0,97 0,95 0,10 0,09 0,04 0,02 0,01 0,06 0,35 

[4.5 - 5.0)  0,27 1,03 0,71 0,03 0,06 0,02 0,01 0,00 0,03 0,13 

[5.0 - 5.5)  0,23 1,05 0,53 0,04 0,02 0,01   0,02 0,06 

[5.5 - 6.0)  0,20 1,00 0,46 0,02 0,01 0,00   0,01 0,01 

[6.0 - 6.5)  0,21 0,98 0,31 0,01 0,00      

[6.5 - 7.0)  0,18 0,75 0,22 0,01       

[7.0 - 7.5)  0,11 0,68 0,10        

[7.5 - 8.0)  0,08 0,50 0,06        

[8.0 - 8.5)  0,06 0,43 0,04        

[8.5 - 9.0)  0,06 0,27 0,03        

[9.0 - 9.5)  0,05 0,24 0,01        

[9.5 - 10.0)  0,04 0,23         
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[10.0 - 10.5)  0,02 0,15 0,01        

[10.5 - 11.0)  0,02 0,13         

[11.0 - 11.5)  0,03 0,08         

[11.5 - 12.0)  0,01 0,09         

[12.0 - 12.5)  0,01 0,08         

[12.5 - 13.0)  0,01 0,04         

[13.0 - 13.5)   0,01         

[13.5 - 14.0)   0,01         

[15.0 - 15.5)   0,00         

    6,06 20,89 19,21 6,36 4,07 2,06 1,31 1,81 4,95 11,12 

 
 
  Hidasnémeti:    Relatív szélsebesség gyakoriságok.   ( 1999-2003 ) 

M / s   DNY NYDNY NY NYÉNY ÉNY ÉÉNY ÖSSZ  
[0.0 - 0.5)   0,45 0,48 0,58 0,52 0,61 0,70 9,55  
[0.5 - 1.0)   1,07 1,17 0,93 0,59 0,75 0,82 16,10  
[1.0 - 1.5)   1,57 0,99 0,43 0,23 0,39 0,43 14,62  
[1.5 - 2.0)   1,78 0,46 0,18 0,13 0,24 0,21 13,08  
[2.0 - 2.5)   1,41 0,25 0,08 0,06 0,13 0,15 10,69  
[2.5 - 3.0)   1,09 0,22 0,07 0,04 0,07 0,08 8,85  
[3.0 - 3.5)   0,56 0,16 0,06 0,03 0,05 0,04 6,11  
[3.5 - 4.0)   0,33 0,18 0,04 0,02 0,03 0,06 4,58  
[4.0 - 4.5)   0,20 0,12 0,03 0,03 0,04 0,05 3,33  
[4.5 - 5.0)   0,08 0,10 0,03 0,01 0,01 0,05 2,58  
[5.0 - 5.5)   0,03 0,08 0,03 0,00 0,01 0,02 2,13  
[5.5 - 6.0)   0,01 0,04 0,02 0,00 0,01 0,03 1,83  
[6.0 - 6.5)   0,01 0,05 0,01 0,00 0,00 0,01 1,59  
[6.5 - 7.0)   0,01 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 1,23  
[7.0 - 7.5)    0,01 0,01 0,00  0,01 0,91  
[7.5 - 8.0)    0,01 0,00   0,00 0,65  
[8.0 - 8.5)    0,01   0,00  0,54  
[8.5 - 9.0)    0,01    0,00 0,36  
[9.0 - 9.5)    0,01     0,30  
[9.5 - 10.0)         0,26  
[10.0 - 10.5)    0,00     0,18  
[10.5 - 11.0)         0,14  
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[11.0 - 11.5)         0,11  
[11.5 - 12.0)         0,11  
[12.0 - 12.5)         0,09  
[12.5 - 13.0)         0,04  
[13.0 - 13.5)         0,01  
[13.5 - 14.0)         0,01  
[14.0 - 14.5)         0,01  
[14.5 - 15.0)         0,01  
[15.0 - 15.5)         0,00  
             
     8,61 4,38 2,49 1,66 2,35 2,68 100,00  
 
 
 
Az OMSZ adataiból megállapítható a térségben az uralkodó szélirány  É, ÉÉK, ÉK, KÉK, 
azonban ennek relatív előfordulása a teljes naptári időszak 46 %-át teszi ki. A naptári időszak 
további 20 %-ában ezzel a széliránnyal ellentétes irányú, DNy, DDNY irányú szél fúj.  
A telephely lakóterületekhez viszonyított földrajzi elhelyezkedése alapján megállapítható, 
hogy a lakott területeket ezen szélirányok esetén a telephelyről származó légszennyező 
anyagok a terjedés során a lakott területeket szinte minden esetben érintik, illetve az Encsi 
kistérség lakott területeit is érintik.   
A szélsebesség gyakorisági adatok alapján megállapítható továbbá, hogy a nagyobb 
távolságra történő légszennyező anyag nagy távolságra történő terjedésének kedvező 0-1 
m/sec szélsebesség a naptári időszaknak csupán 25 %-ban fordul elő.  
 
A területre kiemelkedően szeles évszakok, időszakok nem jellemzőek. A térségben ritkán 
lehet számítani erősen viharos szelekre.  
Tekintettel a kis szélsebességekre kijelenthető, hogy a légszennyező anyagok szélsebesség 
miatti légköri diszperziója kis mértékű, s a szennyező anyagok a légkörben nagy távolságokra 
is átterjedhetnek.   
 
 
Az emisszió terjedése,  és a levegő minőségre gyakorolt hatása   
 
Az emisszió terjedése a meteorológiai adatoktól függően a szélrózsa szerinti szélirány  gyako-
risággal terjed az adott szélirányokkal ellentétes oldalra. Ennek alapján megállapítható, hogy 
az emittált légszennyező anyagok a vizsgált területen elsősorban ÉK-i irányból D-DNY-i 
irányban terjednek. A légszennyezés által leginkább érintett terület az Encsi kistérség és a 
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Kanyapta menti kistérség lakott twerületei. Elsősorban nagyida, Gombos, Buzita, illetve 
Szemere, Szalaszend.  
 
A szélirányon kívül az emisszió terjedésének távolságát a szél sebesség is jelentősen 
befolyásolja. Minél nagyobb a szélsebesség, a légszennyező anyagok annál kisebb távolságon 
belül felhígulnak, koncentrációjuk csökken. A szél sebességek ezen a vidéken nem túlzottan 
erősek ( 0-3 m/ sec sebesség ), így a légszennyező anyagok nagy távolságra képesek eljutni.  
 
A szélirányon és a szélsebességen kívül a légszennyező anyagok terjedési távolságát és 
mennyiségét jelentősen befolyásolja a csapadék mennyisége is. Csapadékos időjárás esetén a 
légszennyező anyagok kimosódnak a légkörből, s a szennyező forrásokhoz közeli területeken 
lehullanak. Száraz időszakban viszont főleg a por koncentráció a levegőben megnőhet. Ez 
volt megfigyelhető a szállópor méréseink sorén, mikor is március hónap száraz időszaka után 
az április csapadékos volt, s április vége felé  minden mérési ponton alacsonyabb szállópor 
koncentrációkat mértünk, mint április elején. Különösen megfigyelhető volt ez az Encs 
területén végzett méréseinknél.  
 
A légkör porkoncentrációját a talaj növényzettel való fedettsége is jelentősen befolyásolja. Az 
április eleji nagy szállópor koncentráció részben annak is betudható volt, hogy a 
növénytakaró a mezőgazdaságilag művelt területeken ritkább volt, mint a májusi, vagy az 
április végi időszakban.  
  
A telephely és  környezetének légszennyezettségi állapota 
 
Szállópor mennyiségének és a szállópor fémtartalmának vizsgálata. 
 
A szállópor koncentráció vizsgálatokat két forrásra támaszkodva végeztük. Alap információ-
ként kezeltük a vasmű internetes oldalán rendszeresen közzétett adatokat, valamint a 
Kanyapta menti településeken a vasmű által végzett mérések helyi illetékes Önkormányzatok 
részére a vasmű által átadott mérési eredményeket.  
 
A szállópor fémtartalmának vizsgálatára vonatkozóan mérési adatok a korábbi időszakról 
nem álltak a rendelkezésünkre, így azokat csak a saját total szállópor mintáink elemzési 
eredményeiből tudtuk vizsgálni. Ezen adatok természetesen a minta vételek kis száma miatt 
nem tekinthetőek egyértelműnek, pusztán informális adatoknak. Amennyiben a jövőben ha-
sonló, esetleg hosszabb távú mérések végzésére is sor kerülne, úgy ezen adatok kiindulási, 
összehasonlító adatokként felhasználhatóak lesznek a későbbi vizsgálatok során.    
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Az ülepedő por mérését a vasmű szintén folyamatosan végzi az érintett Szlovákiai területe-
ken. A mérési adatokat  a vasmű hatásának vizsgálatával foglalkozó részben mutatjuk be.   
 
A mérési eredményekből megállapítható, hogy határérték túllépés igen kis számban fordul 
csak elő.   
   
 
 
Saját mérési eredményeink bemutatása:  
 
A dokumentáció elkészítéséhez sajnos elég rövid idő állt a rendelkezésünkre, ezért a saját 
ellenőrző méréseinket nem az általunk kívánt időtartamban tudtuk elvégAz összes mérés el-
végzésére csak  két hónap állt a rendelkezésünkre, melyet tovább kurtított a csapadékos időjá-
rás. A szűkös idő intervallumot is figyelembe véve mind a szállópor méréseket, mind az üle-
pedő por méréseket ezen két hónapon belül kellett elvégeznünk. Ez 2x30 napos ülepedő por 
mérést és szállópor mérés elvégzésére korlátozta ez irányú tevékenységünket. 
A mintavételi helyeket a  légszennyezés meteorológiai adatok alapján vélelmezett terjedési 
útvonalán   öt ponton jelöltük ki. Ezek vasműtől fokozatosan távolodva sorra a következők:  
 
 
Nagyida (SK): A Kelet Szlovákiai Vasműtől 500 m-re D-re,  Gyár u 461 sz alatti családi ház 

udvarán. (4 db minta) 
 

Gombos (SK): A Kelet Szlovákiai Vasműtől 1500 m-re DK-re lévő  családi ház udvarán. (1 
db minta) 

Szemere:  A település Polgármesteri Hivatalának (3866 Szemere, Fő u 63) udvarán, a Kelet 
Szlovákiai Vasműtől 18 km-re DDNY-ra. (4 db minta) 

 
Szalaszend: A Kelet Szlovákiai Vasműtől 20 km-re DDNY-ra, a falu Polgármesteri Hivatalá-

nak udvarán (3 db minta) 
 

Encs:  A Kelet Szlovákiai Vasműtől 35 km-re DDNY-ra, az Abaúji Területfejlesztési 
Önkormányzati  Szövetség központjának (Encs, Május 1 u. 1) udvarán. (3 db min-
ta) 

 
 
A mintavételi helyeken  a 24 órás  összes szállópor koncentrációt, valamint az ülepedő port  
mértük. A mintavételeket követően akkreditált laboratóriumban elemeztettük a totál  szálló-
porból a minták  nehézfémtartalmát.   
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A mintavételek során rögzítettük a mérési helyszínt EOV koordináták szerint, valamint föld-
rajzi, utcanévi azonosítással, valamint mértük és rögzítettük a meteorológiai viszonyokat.  
 
 
 

              
 
 
           Szállópor és ülepedő por mérés Nagyidán 
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Mintavételi pontok és meteorológiai körülmények a mintavétel időpontjában:  
 
A mintavételi körülményeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
 
Település EOV Dátum Hőmér

séklet 
[°C] 

Légnyomás 
[hPa] 

Szél sebesség 
m/s 

Szél      
irány 

Rel. 
Párat. 
[%] 

2005. 
04. 05. 

23,8 1026 0 - 23 

2005.  
04. 14 

15 991 3-4 É 63 Encs 
X:332599 
Y:803692 
Z: 135 m 2005-

05-04 
21 994 1-3 ÉK-KÉK 67 

2005. 
04. 07 

14 1003 0-1 Változó 39 

2005. 
04. 22 

13 1000 2-4 ÉÉK 36 Szalaszend 
X:340662 
Y:803949 
Z: 175 m 2005-

05-03 
20 1002 1 DNY 67 

2005. 
04. 06. 

17 1006 0 - 26 

2005. 
04.18. 

16 979 1-2 ÉÉK 69 

2005-
05-02 

18 995 2-4 ÉK 59 

Szemere 

X:349039 
Y801989 
Z: 210 m 

2005 
05.09 

17 988 1-2 DNY 37 

2005. 
04. 09 

20 991 0-0,5 DDNY 32 

2005. 
04.28 

16 996 1-2 ÉK 60 

Nagyida  

2005. 
05.05 

22 986 1-2 ÉÉK 47 
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2005. 
05.10 

11 982 - - 73 

Gombos  2005. 
04. 15 

14 986 1-3 ÉÉK 74 

 
 
 
Vizsgálati eredmények 
 
Összes szállópor koncentrációk, és fémtartalmuk 
 
 
település ENCS 

Mintavétel  
ideje 

 2005. 04. 05 2005.  04. 14 2005. 05.04 Határérték 
 

Minta jele  144/257 138/257 170/257  
Total szálló-
por  

μg/Nm3 179,54 83,72 60,58 100 

Ag μg/Nm3 0,02820 NÉ 0,00035  
B μg/Nm3 0,64524 19,67996   
Ba μg/Nm3 0,45167 1,54859 NÉ  
Cd μg/Nm3 0,00039 0,00065 0,00012 0,005** 
Co μg/Nm3 0,00136 0,00174 NÉ 0,1* 
Cr μg/Nm3 0,00016 0,07775 NÉ 0,05** 
Cu μg/Nm3 0,01139 0,00897 0,03020 1* 
Mo μg/Nm3 0,00245 0,00407 NÉ  
Ni μg/Nm3 0,00052 0,00116 0,00217 0,025** 
Pb μg/Nm3 0,00903 0,02210 NÉ 0,3*** 
Se μg/Nm3 <0,01 <0,01 <0,01  
Sn μg/Nm3 0,01349 0,00374 NÉ 20* 
Zn μg/Nm3 0,12260 0,52587 NÉ 10* 
Ca μg/Nm3 NÉ 25,87431 NÉ  
Fe μg/Nm3 0,66138 0,71300 0,25165  
Mn μg/Nm3 0,01903 0,02839 0,00194  
Na μg/Nm3 625,82269 958,76887 NÉ  
K μg/Nm3 NÉ 4,45219 NÉ  
Mg μg/Nm3 NÉ 6,67828 NÉ  
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Település SZALASZEND 
Mintavétel   2005. 04. 07 2005. 04. 22 2005.05.03 
Minta jele  143/257 142/257 171/257 

Határérték 
 

Total szál-
lópor  

μg/Nm3 135,99 50,65 94,2 100 

Ag μg/Nm3 0,00097 0,00006 0,00058  
B μg/Nm3 20,06711 NÉ  NÉ  
Ba μg/Nm3 1,29049 0,3548 NÉ  
Cd μg/Nm3 0,00052 0,00032 0,00044 0,005** 
Co μg/Nm3 0,00039 0,00013 0,00079 0,1* 
Cr μg/Nm3 0,00742 0,00581 0,00177 0,05** 
Cu μg/Nm3 0,00445 0,01090 0,00790 1* 
Mo μg/Nm3 0,00168 0,00103 NÉ  
Ni μg/Nm3 0,00368 0,00200 0,00484 0,025** 
Pb μg/Nm3 0,01952 0,00032 NÉ 0,3*** 
Se μg/Nm3 <0,01 <0,01 <0,01  
Sn μg/Nm3 0,00960 0,00071 NÉ 20* 
Zn μg/Nm3 0,39683 0,05807 0,19357 10* 
Ca μg/Nm3 1 065,68589 NÉ NÉ  
Fe μg/Nm3 1,08078 1,11305 0,41134  
Mn μg/Nm3 0,03436 0,03065 0,01113  
Na μg/Nm3 48,19977 530,32649 NÉ  
K μg/Nm3 4,74255 NÉ NÉ  
Mg μg/Nm3 4,22635 NÉ NÉ  
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Település SZEMERE 
Mintavétel   2005.04. 06 2005.04.18 2005.05.02 2005 05.09 Határérték 

 
Minta jele  145/257 141/257 166/257 169/257  
Total szál-
lópor  

μg/Nm3 129,53 104,05 70,49 49,39 100  

Ag μg/Nm3 0 0 0,00024 0,00012  
B μg/Nm3 16,45374 6,129823    
Ba μg/Nm3 1,14531 0,564589 NÉ 0,93665  
Cd μg/Nm3 0,00065 0,000516 0,00045 0,00081 0,005** 
Co μg/Nm3 0,00039 0,000194 NÉ NÉ 0,1* 
Cr μg/Nm3 0,00742 0,003226 0,00661 0,01218 0,05** 
Cu μg/Nm3 0,00310 0,01284 0,01645 0,01686 1* 
Mo μg/Nm3 0,00161 0,001484 NÉ NÉ  
Ni μg/Nm3 0,00277 0,001678 0,00510 0,00637 0,025** 
Pb μg/Nm3 0,01613 0,017422 NÉ NÉ 0,3*** 
Se μg/Nm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01  
Sn μg/Nm3 0,00407 0,000645 NÉ NÉ 20* 
Zn μg/Nm3 0,38069 0,187121 0,46780 0,78054 10* 
Ca μg/Nm3 16,58278 3,484321 23,93857 70,68550  
Fe μg/Nm3 0,91947 1,580849 0,80010 0,95538  
Mn μg/Nm3 0,02581 0,037585 0,02484 0,03185  
Na μg/Nm3 742,61195 NÉ 289,71480 671,88690  
K μg/Nm3 3,27462 0,838818 5,51684 15,17365  
Mg μg/Nm3 4,19409 NÉ 6,95251 19,57589  
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Település NAGYIDA 

Mintavétel   2005. 04. 09 2005. 
04.28 

2005.05.05 2005.05.10 Határérték 
(�g/Nm3) 

Minta jele  139/257 168/257 172/257 173/257  
Total szál-
lópor  

μg/Nm3 145,83 34,07 33,91 76,04 100  

Ag μg/Nm3 0,00026 0 0,00046 0,00099  
B μg/Nm3 5,80720 38,2501    
Ba μg/Nm3 0,29036 2,61324 NÉ 1,35501  
Cd μg/Nm3 0,00039 0,00031 1,68957 0,00066 0,005** 
Co μg/Nm3 0,00026 0,000387 7,61115 NÉ 0,1* 
Cr μg/Nm3 0,00597 0,009872 NÉ 0,00407 0,05** 
Cu μg/Nm3 0,01010 0,007278 0,01598 0,03407 1* 
Mo μg/Nm3 0,00071 0,002942 NÉ NÉ  
Ni μg/Nm3 0,00232 0,009756 NÉ 0,00325 0,025** 
Pb μg/Nm3 0,01242 0,049942 NÉ NÉ 0,3*** 
Se μg/Nm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01  
Sn μg/Nm3 0,00103 0,00031 0,00186 NÉ 20* 
Zn μg/Nm3 0,01290 0,84398 NÉ 0,17422 10* 
Ca μg/Nm3 NÉ 63,41463 NÉ NÉ  
Fe μg/Nm3 1,77442 0,84398 0,78049 1,17305  
Mn μg/Nm3 0,09469 0,03194 0,02230 0,03581  
Na μg/Nm3 NÉ 1514,441 NÉ NÉ  
K μg/Nm3 NÉ 11,05304 NÉ 1,08401  
Mg μg/Nm3 NÉ 14,55672 NÉ NÉ  
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Település GOMBOS 
Mintavétel időpontja  2005. 04. 15 Határérték 

 
Minta jele  119/257  
Total szállópor μg/Nm3 35,81 100 
Ag μg/Nm3 NÉ  
B μg/Nm3 40,65041  
Ba μg/Nm3 2,20996  
Cd μg/Nm3 0,00039 0,005** 
Co μg/Nm3 0,00200 0,1* 
Cr μg/Nm3 0,00484 0,05** 
Cu μg/Nm3 0,00271 1* 
Mo μg/Nm3 0,00819  
Ni μg/Nm3 0,00226 0,025** 
Pb μg/Nm3 0,02387 0,3*** 
Se μg/Nm3 <0,01  
Sn μg/Nm3 0,00136 20* 
Zn μg/Nm3 0,80010 10* 
Ca μg/Nm3 54,97484  
Fe μg/Nm3 0,80656  
Mn μg/Nm3 0,03033  
Na μg/Nm3 1 224,60963  
K μg/Nm3 10,25939  
Mg μg/Nm3 13,00168  
 
 
NÉ: A mérési adatok nem értékelhetők. 
*: 4/2004 (IV.7) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendeletének 1.2 sz mellékletében foglalt 
„Egyes légszennyező anyagok tervezési határértékei”-24 órás tervezési határérték 
 
**: 4/2004 (IV.7) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendeletének 1.1.C sz mellékletében fog-
lalt „Egyes rákkeltő légszennyező anyagok” –éves határérték 
 
***: 4/2004 (IV.7) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendeletének 1.1 mellékletében („Lég-
szennyezettség egészségügyi határértékei”) foglalt határérték. 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 
87 

 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

 
A vizsgálati eredmények alapján az alábbiak állapíthatók meg: 
 
A total szállópor koncentrációban határérték túllépést mértünk gombos kivételével mindegyik 
településen. A levegő portartalma és a települések elhelyezkedése, valamint a vasmű hatása 
között nem lehet kijelenteni, hogy egyértelmű összefüggés lenne. A minták por tartalmát 
nagyban befolyásolta, hogy a mintavételezések időpontjául szolgáló április és május hónapok 
időjárása  csapadékos volt, s a levegő por tartalmát rendszeresen kimosta. A szállópor méré-
sek előtti időszak viszonylag száraz volt, majd esős időszak következett, s néhány naponta 
ismétlődött az esőzés. A magasabb por koncentrációk ennek megfelelően április első napjaira 
voltak jellemzőek.  
 
A 172/257 sz minta, amely mintavételezésére 2005 Május 5-én, Nagyidán, a vasmű közelében 
került sor, a kadmium és a kobalt koncentrációja kiugróan magasnak bizonyult.  
A mintavétel idején 1-2 m/s erősségű szél fújt a vasmű felől. 
A kadmium koncentrációja a fenti mintában 300 szorosan lépi túl a rákkeltő anyagokra vo-
natkozó éves légszennyezettségi határértéket.  
A kobalt koncentrációja a 24 órás tervezési határértéket 70 szeresen lépi túl. 
Az minden esetre megállapítható, hogy a vasmű a környezet Cd és Co szennyezésében jelen-
tős szerepet játszik. 
 
Ülepedő por vizsgálati eredmények:  
 
 
Mintavétel 
ideje 

Mintavétel helyszíne 

 Nagyida Gombos Szemere Szalaszend Encs 
koncentráció g/m2x30 nap 
2005.04.04-
05.04 

12,818 4,496 4,619 5,950 5,348 

2005.05.10-
2005.05.29 

13,007 6,089 2,147 7,749 2,068 

határérték 16 g/m2x30 nap 
 
Amint a mérési eredményekből is látható az ülepedő por mennyisége a vonatkozó határértéket 
egyetlen esetben sem lépte túl.  
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2001-ben, nem fűtési idényben a BAZ Megyei ÁNTSZ egy mérés sorozatban vizsgálta a tér-
ségben az ülepedő por mennyiségét. ( ÁNTSZ: 24/2001 jkv )  
 
Mintavétel  
helye 

Mért komponens 

 Ül. Por 
tömege 

Pb Cd Cu Zn Ni Cr Fe Mn 

koncentráció g/m2x30 
nap 

μg/m2x30 nap 

Szemere Fő út 
81. 

2,9 400 15 90 1175 n.d
. 

125 27750 2425 

Szemere Fő út 
115. 

3,3 575 12,5 72,5 1137 n.d
. 

125 30250 2675 

Pusztaradvány 
Kossuth u. 29. 

2,6 425 17,5 217 955 n.d
. 

150 35250 2975 

Pusztaradvány 
Kossuth u. 9. 

4,9 325 17,5 142 2007 n.d
. 

100 34500 4100 

Hernádvécse 
Rákóczi u. 40. 

2,5 425 15 92,5 1342 n.d
. 

50 19150 1225 

Hernádvécse 
Kossuth u. 34. 

4,3 250 17,5 315 1460 n.d
. 

50 21550 1800 

Hernádpetri  
Rákóczi u. 5. 

2,7 475 n.d. 65 997.5 n.d
. 

100 37500 2800 

Hernádpetri 
Rákóczi u. 52.  

4,3 250 12,5 80 1227 n.d
. 

75 32250 2775 

Határérték: 
Kiemelten védett  
Védett I. 
Védett II. 
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2001-ben, nem fűtési idényben a BAZ Megyei ÁNTSZ  az ülepedő por mennyiségét és minő-
ségét a fenti jkv-ben több vizsgálati ponton megadott összehasonlító adatokat, melyek az 
alábbiak.  
 
Mintavétel  
helye 

Mért komponens 

 Ül. Por 
tömege 

Pb Cd Cu Zn Ni Cr Fe Mn 

koncentráció g/m2x30 
nap 

μg/m2x30 nap 

Ózd 1. - 254
6 

73 594 3101 171
6 

900 128000 15719 

Ózd 2, - 208
3 

101 1085 3043 520 505 54000 2986 

Ózd 4, - 274
2 

69 625 2858 152
2 

784 84000 9819 

.Ózd 6, - 190
9 

87 432 4497 939 570 57000 4589 

Miskolc 13 - 265
3 

80 730 3021 797 892 88000 4487 

Miskolc 14 - 162
7 

65 662 2715 508 608 40000 2546 

Miskolc 15 - 247
9 

90 648 3685 108
4 

775 82000 6556 

Csanyikvölgy - 121
5 

77 980 2500 688 478 20000 2516 

Bükkszentkereszt - 202
6 

81 580 3843 403 585 32000 3181 

Határérték: 
Kiemelten védett  
Védett I. 
Védett II. 
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Bükkszentkereszti mérőállomás mérési eredményeit  az Országos Közegészségügyi Intézet 
rendszeresen közzéteszi. A Bükkszentkereszti mérő állomás 2001 nem fűtési idényre 
vonatkozó mérési adatai az alábbiak:  
 
 
 
 
 
Mérőállomás  Mért 

légszennyező 
Mérések 
száma 

Átlagos 
immisszió 
μg/m3 

Határérték 
túllépés % 

98 % 
gyakoriság  

Bükkszentke 
Reszt 2000 
04-09 hó 

SO2 
NO2 
Ülepedő por* 

78 
77 
6 

3 
16 
2,4 

0,0 
0,0 
0,0 

12 
52 
4,2 

Bükkszentke 
Reszt 2000 
10-2001. 03  
hó 

SO2 
NO2 
Ülepedő por* 

81 
80 
5 

23,25 
24,71 
1,88 

0,0 
0,0 
0,0 

55,5 
53 
2,8 

Bükkszentke 
reszt 
2001 04-09 
hó 

SO2 
NO2 
Ülepedő por* 

81 
81 
6 

3,1 
10,8 
3,3 

0,0 
0,0 
0,0 

11,1 
27,3 
6,2 

 
 
 
 
Encs város települési környezetvédelmi programjában Encs város körzetének 
légszennyezettségi adatait ismertette a Három Kör Delta Kft. ( 2003) a telepőlés 
légszennyezettségi adatai az alábbbiak voltak:  
 
 Fűtési félév 
településrész SO2 μg/m3 NOx μg/m3 szállópor μg/m3 

Abaújdevecser 136 95 25 
Fügöd 128 61 21 
Gibárt 45 23 14 
Encs belterület 121 127 54 
Encs déli terület 85 46 24 
Encs nyugati terület 135 38 22 
Átlag 108 65 27 
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Határérték %-ában 43 33 13 
60 perces határérték 250 200 200 
 
 
 
 
 
 
 Nem fűtési félév (számított érték) 
településrész SO2 μg/m3 NOx μg/m3 szállópor μg/m3 

Abaújdevecser 68 62 39 
Fügöd 64 40 33 
Gibárt 23 15 22 
Encs belterület 61 83 84 
Encs déli terület 43 30 37 
Encs nyugati terület 68 25 34 
Átlag 54 42 41 
Határérték %-ában 22 21 21 
60 perces határérték 250 200 200 
 
 
A közlekedésből és ipari kibocsátásból származó szerves anyag immissziót külön vizsgálták a 
tanulmány készítői, s az általuk közölt adatok az alábbiak voltak:  
 
 Fűtési félév 
településrész toluol μg/m3 Etil-benzol μg/m3 xilolok μg/m3 

Abaújdevecser 49,5 8,6 8,6 
Fügöd 58,5 9,0 13,5 
Gibárt 45, 8,6 8,6 
Encs belterület 112,5 22,5 22,5 
Encs déli terület 81,0 13,5 18,0 
Encs nyugati terület 90,0 9,0 13,5 
Átlag 72,8 11,9 14,1 
Határérték %-ában 12 59 7 
60 perces határérték 600 20 200 
 
Fenti légszennyező anyag komponensek megjelennek a Vasmű légszennyező anyagai között 
is, azonban erre vonatkozó adatot nem sikerült felkutatni.  
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Külön vizsgálták a tanulmány készítői az Encs és Gibárt között létesített kommunális 
hulladék lerakó körzetében a légszennyezettséget. Megállapították, hogy a lerakó felszínéről 
gáz és por szennyezők alig terhelik a környezetet. Ammónia nem volt kimutatható, míg a 
kénhidrogén koncentráció 0,95 mg/Nm3 alatti koncentrációban volt kimutatható. Ugyanakkor 
0,0-8,0 mg/Nm3 koncentrációban kimutatható volt a metán jelenléte a depónia felszínén, ami 
a szénhidrogén képződést mutatja a depónia belsejében.  
 
A fentiekben részletesen bemutatott vizsgálati eredmények alapján kijelenthető, hogy a 
vizsgált kistérségek levegő szennyezettsége a vonatkozó határértékek alatti, s a környező 
települések légszennyezettségétől kedvezőbb.  
Összességében igaz ez még a legszennyezettebbnek tekinthető Nagyida térségére is. A 
porterhelés ugyan meghaladja a többi vizsgált ponton mért por koncentrációt, azonban az 
összehasonlításként bemutatott Miskolci és Ózdi mérési eredményektől alacsonyabbak a 
légszennyezettségi értékek. Különösen igaz ez  a levegő nehézfém anyag szennyezőinek 
koncentrációja tekintetében.  
A levegőszennyezés miskolci, vagy ózdi mérési adatoktól alacsonyabb nehézfém tartalmának 
magyarázata a vasműben alkalmazott kohászati technológiának köszönhető. A technológiába 
bevitt alapanyagok ugyanis alapvetően kis koncentrációban tartalmaznak nehézfémeket. A 
nagyolvasztóba bevihető anyagminőség ugyanis nagyon alacsony szennyező anyag 
koncentrációt enged meg. 
A vasmű környezetének alacsony nehézfém szennyezettségének egyben ez jelenti a 
biztosítékát.  
  
A magyarországi levegőminőségi határértékek lakott területre a 14/2001. (V.9..) KöM-EÜM-
FVM együttes rendeletben találhatóak, melyek az alábbiak:  
 
Szennyező anyag Éves μg/m3 30 napos μg/m3 24 órás μg/m3 Órás μg/m3 
     
Kén-dioxid(SO2) 50  125 250 
Nitrogén-dioxid 40  85 100 
Nitrogén oxidok 
(mint NO2 ) 

100  150 200 

Szén-monoxid  
( CO ) 

3000  5.000 10.000 

Szálló por 50  100 200 
Ólom ( Pb ) 0,3  0,3  
Ózon ( O3 )   110  
Ülepedő por 120 t/km2    
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VI.1.2. Talaj:  
 
 
A terület elhelyezkedése, topográfiája 
 
A vizsgálat tárgyát képező Abaúji kistérség településeinek jelentős része a Cserehát középső 
és K-i részén, kisebb hányada a Hernád völgyében helyezkedik el. A Szlovákiában lévő 
„Kanyapta Menti Községek Társulatának települései pedig részben a Kanyapta medencében, 
részben a Cserehát É-i oldalán fekszenek. 
  
A Cserehát a Bódva,  Hernád és a Szlovák oldalon lévő Kanyapta patak völgye által határolt 
területen, mintegy 1400 km2-en terül el 
A Cserehát dombvidék jellegű tájegység, amely Zempléni hegység és a Bükk kiemelkedésé-
vel egy időben emelkedett az Alföld süllyedésekor. A Bükk és a Zempléni hegység emelkedé-
se folytatódott, míg a Cserehát területének emelkedése megállt. A kiemelkedés a terület lefo-
lyás jellegét eredményezte. A cserehátban eredő, és érkező patakok völgyeket vájtak az addig 
egységes, hegyláb jelleget mutató területen. Az É-D-i irányú vízfolyások tágas mély völgye-
ket, míg a K-NY-i irányúak szűk, keskeny völgyeket vájtak a jellemzően (60%-ban) 200-300 
m magasságú dombok között. ( A 115-200 m magas dombok aránya 39%, a 300 m felettieké 
1,2%). / Rakaczky István-Repey Zoltán: A Cserehát útikalauza / 
 
A Cserehát és a Zempléni hegység közötti határvonalat alkotó Hernád völgyében sík területek 
találhatóak, melyek tengerszint feletti magassága 120-150 m  között van. A folyó a középső 
szakaszán a bal parton 150-200 m magas hordalékkúpokat épített egy kb 2 km-es sávban, 
amelyek hírtelen, meredek lejtőkkel, partokkal magasodnak a folyó fölé. Ilyen hordalékkúpon 
helyezkedik el a vizsgálat tárgyához tartozó Pere, és Hernádbűd településeken.  
A jobb parton ilyen hordalékkúpokat nem találunk, a jellemzően 120-150 m magasságú terü-
let teljesen síknak mondható. 
 
 
Területhasználat, földhasználat 
 
A vizsgált terület távol helyezkedik el a megye ipari zónáitól az azoknak helyt adó Sajó völ-
gyében elterülő nagyvárosoktól. (Miskolc, Kazincbarcika, Ózd). A kistérség legnagyobb, és 
ezzel térség életében meghatározó szerepet játszó települése a 7000 lélekszámú Encs. E vá-
rosban sem települtek komoly, nagy ipari létesítmények, melyek meghatározóak lehetnének a 
térségben. A legközelebbi nagy ipari létesítményt a határ túloldalán, Kassa mellett található. 
Az egykori Kassai vasmű néven ismert nagyüzem ma US Steel Kosice néven üzemel. 
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Az Abaúji kistérség gazdasága az ipari létesítmények hiányában mezőgazdasági termelésen 
alapul.  
A mezőgazdasági termelés a terület nagyságából adódóan igen sokrétű. 
 
 Természetes növénytakaró 
 
A Cserehát területének a mintegy 50% -át borította erdőség az 1700-as évek végén. Mára az 
elsősorban cseres-tölgyes erdőség jelentős részét kírtották, az erdőséggel borított terület ará-
nya így mára 22%-ra csökkent. Nagy kiterjedésű erdőséget csak a Cserehát É-i és középső 
vidékén találunk. 
 
 Szántóföldi művelés 
 
A szántó földi művelés gyakorlatilag Hernád Völgyére korlátozódik.  
A Cserehátban a domborzati viszonyok és a részben domborzati viszonyokból adódó erős 
eróziós folyamatok miatt a szántóföldi művelés csak kis területeket érint. A cserehát területé-
nek mintegy 60%-a, kb 80.000 ha áll művelés alatt. Ennek 60% szántóföld. A művelés aránya 
azonban elenyésző. Nagy táblás műveléssel itt csak elvétve találkozunk. A kisparcellás terüle-
tek művelési aránya is csökkenő tendenciát mutat az utóbbi időben, ami a népesség csökkené-
sével, elöregedésével és a mezőgazdasági termelés hanyatlásával magyarázható. Oka a priva-
tizáció is: A földek új tulajdonosai nem tudják a birtokukban lévő földeket megművelni. Így a 
csereháti területeken lévő korábbi, a szántóföldi művelésnek amúgy sem jó feltételeket nyújtó 
földek parlagon maradnak, elgyepesednek, néhol erdősödnek. A Cserehátban megmaradt 
szántóföldek a terület D-i részén a D-i irányítottságú, széles völgyekben koncentrálódnak. 
 Átlagos birtoknagyság és a gazdálkodók számának alakulása 1994. 
 
Körzet megnevezése 3 ha 

alatt 
3-12 
ha 

13-50 
ha 

51-1000 
ha 

1001-3000 
ha 

3001 ha 
felett 

Cserehát Átlag (ha) 1,1 5,9 22,0 177,8 1687,3 3635,0 
 Gazdál-

kodók 
1240 293 66 16 8 1 

  
A Hernád völgyében - a Csereháti területekkel szemben - a szántóföldi művelés jelentős mér-
tékeket ölt. A jó minőségű sík vidéken elterülő talajon nagy táblás művelés jellemző, ugyan-
akkor elvétve itt is található parlagon hagyott, műveletlen, elgyepesedett területeket.  
A határ túloldalán, Szlovákiában a szántóföldi művelés a Hernád völgyéhez hasonlatos mér-
téket ölt. 
 
 
Gyümölcs és szőlő 
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A térség mezőgazdasági termelésének nagy hányadát az elsősorban a Cserehátban jellemző 
gyümölcstermesztés teszi ki. A 60-as,  70-es években élte virágkorát a Ccserehátban a gyü-
mölcstermesztés. A 80-as évekig több, kisebb-nagyobb területű gyümölcsöst telepítettek. A 
80-as évek közepétől azonban egyre nőtt a felhagyott, műveletlen gyümölcsösök száma. Az 
elmúlt 4-5 évben a tendencia ismét megfordult, a gyümölcsösök száma ismét növekszik, és a 
Cserehátban több gyümölcsösben is a biotermelés bevezetését tervezik. A nagyobb összefüg-
gő gyümölcsösök a Cserehát É-i részén, Krasznokvajda, Büttös, Kány, Szászfa környékén 
jellemzőek.   
A térségben szilvát, almát, barackok, cseresznyét, meggyet, szedret és málnát termesztenek. 
A szőlőtermesztés a Cserehát D éd DK-i részére jellemző. Nagykiterjedésű szőlőültetvénye-
ket csak Fancsal térségében találunk, a művelés azonban jellemzően foltokban, kisebb parcel-
lákon folyik.  
 
A Hernád völgyében a szántó földi művelés mellett a szőlő és gyümölcstermesztés csupán 
foltokban jelenik meg.   
 
 
Állattartás 
 
A Cserehátban az állattenyésztésnek komoly hagyományai vannak. A 2-3 istállós telepeken  
elsősorban a szarvasmarhatartás a jellemző.  
Állattartó telepek az alábbi településeken vannak: 
Litka, Szemere, Kány, Büttös, Krasznokvajda, Szászfa, Pamlény, Felsőgagy, Alsógagy, 
Fancsal, Detek. 
Felsőgagynál magyar szürke marhákat tartanak 3 db istállóban. 
Az üzemelő állattartó telepeken kívül számos, már üzemen kívüli, elhagyatott telep található a 
Cserehátban. 
 
A Hernád mentén kialakult síkságon szintén folytatnak állattartást: a vizsgált települések kö-
zül Hernádszentandráson, Novajidrányban, Hernádvécsén, Garadnán szintén 2-3 istállóban 
tartanak állatokat, e terülteken is elsősorban szarvasmarhát. 
 
Az alábbi táblázat a Cserehát területén a művelési ágak arányát mutatja be a II. világháborút 
megelőző időszakban (1936), illetve a rendszerváltás követően (1994): 
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Körzet megnevezése 1936. 1994. 
 Szán-

tó 
Kert, 
Gyü-
mölcs
szőlő 

Gyep Mezőg
az-
daságil
ag mű-
velt 
terület 

Szántó Kert, 
gyü-
mölcs 
szőlő 

Gyep Mezőga
z-
daságil
ag mű-
velt 
terület 

Cserehát 78, 2,6 19,3 100,0 75,5 5,1 19,4 100,0 
  
/Forrás: B-A-Z Megye Környezetvédelmi Programja / 
 
1994 től azonban a szántók aránya tovább csökkent, míg a gyümölcsösöké kis mértékben to-
vább nőtt. Elsősorban a Cserehát É-i részén Kány, Krasznokvajda térségében alakítottak ki 
nagyterületű gyümölcsösöket. 
  
 
A  felsorolt mezőgazdasági tevékenységek mellett meg kell említeni a műveletlen,  elhagyott, 
elgazosodott területeket, melyek korábban mezőgazdasági, elsősorban szántóföldi művelés 
alatt álltak, a 2.2 pontban részletezett okok miatt azonban a művelés alól kikerültek. E terüle-
tek a Cserehát középső és É-i részén fordulnak elő egyre nagyobb arányban. A Hernád-völgyi 
és a Kanyapta menti térségben rendezetlen, elhagyott mezőgazdasági területeket nem látni. 
 
 
Földtani, vízföldtani áttekintés 
 
A Környezetvédelmi állapotfelméréssel érintett Abaúji kistérség 2 földrajzi tájegységben he-
lyezkedik el: A Cserehátban és a Hernád völgyében. Az alábbiakban e két földrajzi tájegység 
földrajzi, és földtani viszonyait mutatjuk be. 
 
 földtani felépítés 
 
A Cserehát ÉK Magyarországon a Hernád,a Bódva és a határ túloldalán, Szlovákiában lévő 
Kanyapta patak völgye által határolt területen helyezkedik el. A Cserehát egészét 250-300 m 
magas dombhátak lankás lejtők és a dombhátak közötti széles völgyek jellemzik. Délről észak 
felé haladva egyre magasabb dombokat találunk, de a tengerszint feletti magasság 350 m fölé 
nem emelkedik. A terület ÉNY-i részén lévő Szalonnai Karszt sem domborzatilag, sem kőzet-
tanilag nem tartozik a Csereháthoz, inkább a Rudabányai- hegységgel alkot egységet. 
 A Cserehát É-i határa igen éles. Meredek lejtőkkel kapcsolódik a Kanyapta patak tál alakú 
völgyéhez. 
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Ezzel szemben a dombvidék fokozatosan csökkenő tengerszint feletti magasságokkal és lan-
kásabb lejtőkkel kapcsolódik a NY-on a Bódva, K-en, DK-en a Hernád völgyéhez. 
A dombvidék alapját a devon korban keletkezett szilárd mészkő és agyagpala képezi, melyek 
a terület NY-i részén még a felszínen is előfordulnak, ugyanakor K-felé haladva egyre mé-
lyebbre süllyednek. Lak térségében 400, a Cserehát K-i szélénél és a Hernád völgyében már 
2000 m  mélyen található. 
A lesüllyedt mészkő és agyagpala-alapra csak a triász korban a területet elöntő tenger üledé-
kei rakódtak le. A Szalonnai Karszt ez időben kezdett kialakulni. A triász kor utáni 150 millió 
évből a kőzetek hiányoznak, ennek oka lehet az erőteljes lepusztulás, de annak a lehetősége is 
fennáll, hogy a fejlődésükhöz szükséges feltételek hiányában nem is alakultak ki. 
A triász kort követő harmadidőszakból vulkáni kőzeteket, elsősorban riolittufát illetve azok 
maradványait találjuk. Ezek a Cserehát szomszédságában lezajlott vulkáni tevékenységből 
származnak. 
A legvastagabb üledék a Pannon tengerből rakódott le. Jellemzően agyagos, homokos üledé-
keket találunk.  
A pliocén időszak végén kezdett a kárpáti hegységkeret kiemelkedni. Ez idő alatt a Cserehát 
É-i részére érkező folyók durvább, kavicsos üledéket szállítottak. 
A hegységek kiemelkedése a Cserhát területére is hatott, e terület is emelkedni kezdett, az 
Alföld süllyedése azonban tovább folytatódott pliocén végén és a pleisztocénban. Az egyre 
növekvő szintkülönbség azt jelentette, hogy a folyók, amelyek eddig a Cserehátra szállították 
és rakták le hordalékukat, az Alföld irányába haladtak tovább és most már a Cserehát felszínét 
is erodálni kezdték. Ezzel elkezdődött az eddig egységes hegylábfelszín völgyekkel való szét-
tagolása. Kezdetben a Bódva és a Hernád, valamint a Sajó medencéi kezdtek mélyülni, majd a 
Cserehát belsejében is megindult ez a folyamat. (É-D-i irányban a Vasonca, a Bélus, a Va-
dász, Petri és Irotai patakok, K-NY-i irányban a Sas-, Juhász-, Rakaca-, Garadna-, Abodi pa-
takok révén.) 
Az É-D-i irányú völgyek kifejlődésének a feltételei jobbak voltak, mint a K-NY-i irányúaké. 
A terület lejtése alapvetően É-D-i irányú volt. Dél felé haladva laza üledékeket találunk, 
amelyben a folyó könnyen utat vágott magának, éppen ezért a dél felé, a Hernád felé irányuló 
völgyek hosszúak, szélesek, és azokat többnyire lankás, hullámos lejtők övezik. 
A nyugat felé, a Bódva felé irányuló völgyek fejlődését nehezítette az a tény, hogy a völgyek 
iránya az eredeti lejtésirányra merőleges volt. A völgy mélyülése során a völgyek feneke ha-
mar elérte a kemény devon korszakban keletkezett kőzeteket, amelyekben a bevágódás nehe-
zen haladt tovább. A Bódva felé haladó völgyekben a folyásiránnyal szemben haladva a völ-
gyek egyre szélesebbek, egyre inkább hasonlóak az É-D-i irányú völgyekhez.  / Forrás: 
Rakaczky István-Repey Zoltán: A Cserehát útikalauza / 
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A Hernád völgyének mélyülése a pliocénban kezdődött, amikor a Cserehát – a Bükk és a 
Zempléni hegység emelkedésének hatására – emelkedni kezdett. Az Alföld azonban tovább 
süllyedt és a kialakuló magasságkülönbség miatt a folyók – köztük a Hernád is – a Cserehát 
területét erodálni kezdték. A Cserehát K-i és DK-i szélén, ahol viszonylag vastag puha 
üledékréteg rakódott le a Pannon tengerből, hamar utat vájt magának és egyre mélyítette a 
Zempléni hegység és a Cserehát közötti területet.  
A Hernád által lerakott folyóvízi üledékek a pleisztocénban kezdtek lerakódni, ilyen folyóvízi 
üledék a homok, az iszap, a murva és az aprókavics. 
A fiatal holocén kori üledékek jellemzően ártéri képződmények, vagy tavi üledékek. Az ártéri 
üledékek iszapos, agyagos, homokos képződmények. 
 
A harmadkorban – elsősorban a mai Zempléni hegység területén  - lejátszódó vulkanikus 
tevékenységet bizonyítja a Hernád bal partjának hordalékkúpjai alatt lévő helyenként 10 m 
vastagságú vulkáni (elsősorban tufás) kőzetbetelepülés. A vulkáni kőzetek Hernádcéce-
Vizsoly térségében a felszínre is bukkannak.  
 
Kanyapta medence szintén a Csereháttal együtt fejlődött. A Kanyapta medence azonban nem 
emelkedett a Csereháttal, a Bükkel és a Zempléni hegységgel együtt, hanem inkább kissé 
megsüllyedt. A Kárpátokból érkező patakok a medencét feltöltötték, illetve a területen 
összefüggő mocsárvilágot alakítottak ki. 
A mocsaras, lápos területet mára lecsapolták: Csatornákat ástak, a lápot tápláló patakok 
medrét kimélyítették, a láp vizét ezeken keresztül vezették, vezetik el. 
A láp lecsapolása után a Kanyapta medencében szántóföldeket alakítottak ki; a szántóföldi 
művelés ma is meghatározó a térség életében.     
 
 
A vizsgált területek jellemző rétegsorát egy-egy, a területen végzett kútfúrások fúrása során 
megállapított rétegsor alapján mutatjuk be: 
 
 
 
Cserehát (Krasznokvajda, X:349340;Y:792700) 
0-1m Brna nem meszes, agyagos kis-

sé homokos gyengén humuszos 
kevés apró recens növényi szál-
lal 

1-16,6 m Homokos agyag és agyagos ho-
mok váltakozása 

16,6-30,6 m Agyag 
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30,6-41,0 m Homokos agyag és agyagos ho-
mok váltakozása 

41,0-49,5 m Agyag 
49,5-62,5 m Homok 
62,5-66,5 m Agyag 
66,5-79,5 m Murva 
79,5-84,5 m Agyag 
84,5-90,4 m Murva 
90,4-101,0 
m 

Agyag és homokos agyag válta-
kozása 

101,0-104,0 
m 

Murva 

104,0-119,0 
m 

Agyag és homokos agyag válta-
kozása 

119,0-129,5 
m 

Homokos agyag és agyagos ho-
mok váltakozása 

129,5-133,5 
m 

Agyagos homok 

133,5-151 
m 

Agyagos homok 

 
 
Hernád völgye 
 jobb part (Hernádszentandrás X:329780,33; Y: 800740,42) 
 
0-2m Erősen meszes Szürke, lazán 

kötött, humuszos, homokos 
agyagos talaj recens növényi 
maradványokkal 

2-9,8m Homok 
9,8-24,6m Agyag, homokos agyag 
24,6-29,2 Homok 
29,2-34,0 Agyag, homokos agyag 
34,0-39,2m Homok 
39,2-46,2m Agyag, homokos agyag 
46,2-48m Kavicsos homok 
48,0-52,0m Agyag 
52,0-57,2m Homok 
57,2-78,2m Homokos agyag, agyagos homok
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78,2-84,4m Homok 
84,4-
100,6m 

Agyagos homok. Homokos 
agyag 

100,6-
104,9m 

Homok 

104,9-120 
m 

Agyagos homok. Homokos 
agyag 

 
 
 
 Bal part (Hernádbűd X:329784,62; Y: 804985,87) 
 
0 - 1,2 m Agyagos homok 
1,2 - 2,4 m Sötétbarna agyag 
2,4 - 3,9 m Sárgásbarna Agyag 
 3,9 - 4,5 m  Sötétbarna agyag 
4,5 - 6,8 m Sárgásszürke agyag 
6,8 - 8,8 m Kavicsos homok 
8,8 - 13,2 m Aleuritos agyag 
13,2 - 13,7 
m 

Agyagos homok 

13,7 - 14,0 Sárgásszürke agyag 
 
Kanyapta medence 
 
A Kanyapta medencéből fúrási eredmények nem állnak rendelkezése, ennek hiányában a 
határhoz legközelebb eső, magyarországi fúrási rétegsorral közelítjük a terület földtani 
felépítését. 
A Cserehát É-i részén lévő Kány település a szlovákiai Reste (Resica) településtől 3 km-re 
helyezkedik el. A két település közelsége alapján feltételezhető, hogy a két terület földtani 
felépítése hasonló. 
   
0-2 m Sárgásbarna, kemény, 

közetlisztes agyagos humu-
szos talaj 

2,0-6,0m Kőzetlisztes agyag 
6,0-9,0 m Homok 
9,0-11,8m Kőzetlisztes agyag 
11,8-14,9 m Homokos agyag 
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14,9-19,4m Kőzetlisztes agyag 
19,4 -29,4 m Homokos agyag, kőzetlisztes 

agyag betelepüléssel 
29,4-34,5 m Homokos agyag 
34,5-36,4 m Agyagos homok 
36,4-40,8 m Kőzetlisztes agyag 
40,8-42,5 m Homok 
42,5-51,0 m Kőzetlisztes agyag és homo-

kos agyag váltakozása 
51,0-56,0 m Homok 
56,0-58,5 m Kőzetlisztes agyag 
58,5-62,0 m Homokos agyag 
62,0-64,3 m Kőzetlisztes agyag 
64,3-71,0 m Homokos agyag 
77,0-73,6 m Homok 
73,6 - 77,4 m Homokos agyag váltakozása 
77,4-79,0 m Homok 
79,0-81,7 m Kőzetlisztes agyag 
81,7-88,2 m Homokos agyag és homok 

váltakozása 
88,2-99,6 m Homokos agyag 
99,6- 103,8 m Agyagos homok 
103,8-115,0 m Homokos agyag és agyagos 

homok váltakozása 
115,0-116,8 m Homok 
116,8-121,8 m Homokos agyag 
121,8-125,3 m Kőzetlisztes agyag 
125,3-128,6 m Homokos agyag és agyagos 

homok átmenete 
128,6-133,6 m Homok 
133,6-137,0 m Homokos agyag és agyagos 

homok 
137,0-141,5 m Homok 
141,5-145,5 m Agyagos homok és homok 

váltakozása 
145,5-150,6 m Homok 
150,6-156,0 m Homokos agyag és agyagos 

homok váltakozása 
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A vizsgált térségben előforduló talajtípusok, talajerózió   
 
 

A Cserehát felszíne hullámos, számos völggyel szabdalt, melyek nagy része dél felé 
fut le. Felépítésében harmadkori agyagok is részt vesznek, azonban dél felé mindinkább a 
lösz-szerű vályogok és a lösz válnak uralkodóvá.  

A táj talajai között igen sok típus fordul elő, ami egyrészt annak következménye, hogy 
a talajképző kőzet erősen változatos, másrészt a zonalitásnak, mert a táj az erdőtalajok és a 
csernozjomok határához közel fekszik. A határvonal közelítően a Forró - Homrogd – Edelény 
- irányt követi, ennek északi részén, ahova a vizsgált abaúji kistérség is tartozik,  általában az 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok elterjedtek, míg déli részén a csernozjom barna erdőta-
lajok. A táj északi részén a homokos vályog, és agyagos vályog fizikai féleségű üledékeken 
mind agyagbemosódásos barna erdőtalajok keletkeztek, de az agyagos üledékek talajai ettől 
eltérő, jellegzetes képződmények. Gagyvendégi környékén vörös színű agyagtalajok találha-
tók, nagy területre jellemzőek a barnaföld-jellegű agyagtalajok, és a fekete reliktum agyagok, 
amelyek a lejtőkön a felszínre kerültek, pl. Abod környékén. Gadna környékén a tengeri üle-
dékek hatásával magyarázható, hogy a lejtő egy meghatározott magasságú sávjában nagy 
mennyiségű vízoldható sót találtak, mely nem a helyi talajképződés eredménye, hanem a ten-
geri üledékmaradvány sótartalma.  

A Forró-Edelény határvonaltól délre a löszös alapkőzeten a talajviszonyok az északi 
rész talajviszonyaitól eltérőek. A löszön képződött talaj vagy barnaföld, vagy csernozjom 
barna erdőtalaj. Vízgazdálkodásuk, tápanyag- és humusztartalmuk, valamint ezekkel össze-
függésben termőképességük is lényegesen meghaladja az északi rész talajaiét. A szántóterüle-
tek terméshozama kétszerese az északi területekének - azonos agrotechnikai feltételek között. 
A Cserehát északi részének talajviszonyaira jelentős befolyást gyakorol az igen erőteljes eró-
zió. A pannon tengerből lerakódott laza üledékek agyagos és homokos rétegei ideális feltételt 
biztosítanak a lejtőcsuszamlások kialakulásához. A lejtőcsuszamlások oka a vízvezető homok 
és agyagréteg határán felszínre lépő talaj, vagy rétegvíz, amely a lejtő anyagát eláztatja. A 
megnövekedett víztartalom a lejtő anyagának állékonyságát jelentősen csökkenti.  
Az erózió másik formája a csapadék erózió, amely hírtelen lezúduló nagy mennyiségű csapa-
dék hatására alakul ki. A lejtős területen a lefolyó víztömeg víz nagy mennyiségű hordalékot 
tud lemosni a talaj felszínéről. Ilyenkor valóságos sárfolyamok alakulnak ki. 
A Hernád völgyében a folyó vízi karbonátos hordalék-üledékeken, a réti talajok (16 %), és 
különösen az öntés réti talajok alakultak ki (66 %) . A Hernád völgyében gipszkiválásos 
szolonyecek is előfordulnak kis területi részaránnyal (1,3 %). E talajtípus mezőgazdasági ter-
melésre igen alkalmas, ennek megfelelően a telephely környékén szántóföldi táblák vannak, 
amelyek folyamatos művelésével a talajeróziós folyamatok megelőzhetőek, hatásuk csök-
kenthető. 
/ Forrás: B-A-Z Megye Környezetvédelmi Programja/ 
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A vizsgált terület talajszennyezettségi állapota 
 
A talaj szennyezését okozó tevékenységek, szennyező források bemutatása 
 
Az érintett terület talajszennyezettségi állapotának felmérése során figyelembe kell venni a 
területre jellemző terület és talajhasználatot: 
 
a.) Ipar 
 
A 2 pontban bemutattuk a területre jellemző földhasználatokat. Megállapítható, hogy a vizs-
gált területeken talajszennyezést esetlegesen okozó források között ipari létesítmények Ma-
gyarországon nem találhatóak. A terület a borsodi medence ipari létesítményeinek hatásterü-
letén kívül fekszik, így azok talajszennyezést a térségben nem valószínűsítenek. A Szlovákiá-
ban működő kohászati üzem, a  US STEEL KOSICE a magyar határtól 10 km-re található a 
Kanyapta-medencében. Az üzemhez legközelebb eső települések Nagyida (Velka Ida) és 
Gombos ( Gombos). E két szlovákiai falu közvetlenül az üzem mellett 3-500 m-re helyezke-
dik el. Környezeti hatása azonban nem csak a Szlovák településeket, hanem az Abaúji Terü-
letfejlesztési Település Szövetséghez tartozó településeket is érintik. 
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Potenciális talajszennyező a vizsgálat területen a nagy mennyiségben felhalmozott salak, 
amely a településektől 2-300 m—es távolságban található. A salakból a csapadékvízzel fémek 
(ólom, cink, vas, mangán) kerülhetnek a talajba, talajvízbe. 
A salak halna egy része füvesítve van, de jelentős hányadát növényzettel és más takarással 
nem látták el, így az még az időjárásnak ki van téve. A szél a salak kiporzását eredményezhe-
ti, amely szálló és ülepedő por formájában nyilvánul meg. Az ülepedő por a környező földe-
ken rakódik le, és a csapadékvíz azt a talajba, talajvízbe juttatja.       
 
b.) Mezőgazdaság: 
 
A térségben az ipari üzemek hiánya lehetővé, szükségszerűvé tette, teszi, hogy az itt élők me-
zőgazdasággal foglalkozzanak, abból éljenek meg. 
Mind a magyar, mind a szlovák oldalon jelen van a mezőgazdaság 3 megjelenési formája: 
- A szántóföldi növénytermesztés 
- A szőlő-és gyümölcs termesztés 
- Az állattartás. 
 
A felsorolt tevékenységek mindegyike okozhat talajszennyezést. 
A szántóföldi növénytermesztés, valamint a szőlő- és gyümölcstermesztés során trágyázzák és 
műtrágyázzák a talajt, rovar és kártevő irtó szereket alkalmaznak.  
Magyarországon mind a növényvédő szerek, mind a műtrágya felhasználás az utóbbi 1-1,5 
évtizedben jelentősen csökkent. 1985 –ben Mo.-on az éves műtrágya felhasználás 138 e t (212 
kg/ha) volt, 1990-ben 671E t (104 kg/ha), 1997-ben 270 E t (44 kg/ha) volt. A csökkenés a 
növényvédő szerek esetében is kimutatható, a 90-es évek végén az 1990 es évben felhasznált 
mennyiség 20% -a került a földekre.   
A trágyázás és műtrágyázás a nitrát koncentráció megnövekedését eredményezheti, míg a 
permetező szerek a peszticidek koncentrációjának növekedését okozhatja a talajban. 
(A vizsgálat során csak szántóföldi területekről vett talajmintákat állt módunkban ellenőrizni, 
a szőlők, gyümölcsösök kerítéssel vannak körbekerítve, a zárt területekről mintát mintavételt 
nem tudtunk végezni.)  
  
Az állattartás során az állatok anyagcseréje során keletkező trágya a talajba juthat. Saját meg-
figyeléseink alapján megállapítható, hogy a vizsgált terület magyarországi részén üzemelő 
állattartó telepek jelentős részén nincsen kiépítve megfelelő trágyatároló létesítmény, ugyan-
akkor meg kell említeni, hogy az érintett telepeken lévő állatok létszáma nem jelentős, a tele-
peken mindössze 100-150 állat él. 
A trágya a talajba jutva a nitrát koncentrációjának növekedését okozhatja. 
Az állattartó telepek szennyező forrásai lehetnek a dögkutak is.   
 
c.) Hulladéklerakók  
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Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

 
Az Abaúji kistérségben működő települési szilárd hulladéklerakók állapota változó. A térség-
ben az alábbi lerakók üzemelnek: 
Encs :  ÉKF engedéllyel működő, mesterséges szigeteléssel ellátott, EU normáknak megfelelő 

hulladéklerakó.  
Krasznokvajda: ÉKF engedéllyel nem rendelkező, agyagszigeteléssel ellátott lerakó. 
Novajidrány: ÉKF engedéllyel rendelkező, de aljzatszigeteléssel nem ellátott hulladéklerakó 
/ Forrás: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség és Zöld Akció Egyesület, 
1998. November/  
 
A megfigyelés alapján azonban az is megállapítható, hogy néhány településen, azok szélén, 
ellenőrzés alatt nem álló, illegális hulladéklerakók „üzemelnek”. Ezek nem egyszer (pl Forró 
térségében) patakparton helyezkednek el, az említett Forró térségében a Fancsali patak medre 
is szemetes volt. 
Mind a fentebb említett, nem megfelelő szigeteléssel ellátott lerakók, mind az illegális lera-
kók okozhatják a talaj szennyezését, a csapadékvíz, vagy a hulladékokból származó 
csurgalékvíz által.  
 
 
d.) A csatornázottság hiánya. 
 
A talaj szennyezettségi állapotát nagy mértékben befolyásolja a települések csatornázottsága. 
A kommunális szennyvízcsatorna csak az érintett települések kis hányadában történt meg. A 
szennyvízcsatornával ellátott településeken a rácsatlakozás aránya is alacsony, a közműpótló 
víztárgyakat településeken ma is használják. Ezek jelentős hányada nem megfelelően, nem 
vízzáróan lett kialakítva, ezért az összegyűjtött szennyvíz jelentős hányada a talajba szivárog, 
ott elszikkad. Gyakran nem csak a szennvízcsatorna hálózat hiánya, hanem az egyes háztartá-
sokban a szennyvíz gyűjtésére alkalmas közműpótló víztárgyak hiánya is jellemző. E helye-
ken a szennyvizet nem gyűjtik semmilyen módon, a keletkező szennyvíz a talajba, kerül, ott 
elszikkad. 
Az encsi kistérség települései közül az alábbiakban van kiépített szennyvíz csatorna rendszer:  
 
Csobád (75%), Encs (70%), Fancsal (65%), Pere (50%), Forró (65%), Hernádbűd (15%), 
Hernádszetandrás (40%), Ináncs (75%). 
 
A zárójelben feltüntetett értékek  a rácsatlakozás arányát mutatják. 
A talaj szennyezettségének vizsgálata 
 
A vizsgálat során a talaj szennyezettségi állapotának meghatározása céljából 2005 0április 28-
án, és 2005 május 11-én összesen 16 ponton talajmintavételre került sor.  
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Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

A Bálint Analitika Kft. Német Nemzeti Akkreditációs Testület /DAR/ által DAP –PL-3432.00 
számon nyilvántartott laboratóriumában végzett vizsgálat eredményeit az alábbi táblázatban 
ismertetjük: 
 
Kémiai vizsgálatok 
 
A minták elemzése a minták 1:10-es desztillált vizes kivonatból történt, az eredmények a ki-
vonatra vonatkoznak. 
 
Minta jele T1 T2 T3 
Mintavétel helye Nagyida (SK), 

Gyár utca 461 
Nagyida (SK), 
Gyár utca 515 

Nagyida (SK) 
Kanális mellett 

EOV - - - 
Mintavétel ideje 

 

2005 Április 28 
pH*  7,79 8,72 8,19 
Vezetőképesség �S/cm 416 75 40 
Hidrogénkarbonát Mg/L 24,4 54,9 24,4 
Karbonát Mg/L <0,1 <0,1 <0,1 
Összees lúgosság Mmol/L 0,4 0,9 0,4 
Összes keménység Mg/L CaO 175 33 20 
KOI5 Mg/L 4,6 4,9 3,8 
Szulfát Mg/L 290 16 10 
Nitrát Mg/L 64 3,9 1,9 
Nitrit Mg/L 1,26 0,14 <0,01 
Klorid Mg/L 30 5 5 
Foszfát Mg/L 0,9 1,49 1,05 
Ammónia Mg/L 0,15 0,28 0,12 
Vas Mg/L 0,17 0,36 0,39 
Mangán Mg/L <0,01 <0,01 <0,01 
Nátrium Mg/L 12,7 0,7 0,12 
Kálium Mg/L 0,54 1,86 1,96 
Magnézium Mg/L 46,6 9,95 1,59 
Kalcium Mg/L 48,4 7,22 2,62 
*: pH:  1:2,5 desztillált vizes kivonatra vonatkozik 
 
Minta jele  T4 T5 T6 
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Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

Mintavétel helye Gombos (SK), 
II 27, Családi 
ház udvara 

Komárócz-Buzita 
között a Kanyapta 
patak mellett(SK), 

Perény és Gombos 
(SK) között, az út 
mellett 

EOV - - - 
Mintavétel ideje 2005 Április 28 
pH*  8,2 7,4 7,74 
Vezetőképesség �S/cm 45 60 41 
Hidrogénkarbonát Mg/L 30,5 24,4 30,5 
Karbonát Mg/L <0,1 <0,1 <0,1 
Összees lúgosság Mmol/L 0,5 0,4 0,5 
Összes keménység Mg/L CaO 10 13 19 
KOI5 mg/L 4,7 2,5 3,4 
Szulfát mg/L 20 8 4 
Nitrát mg/L 1,8 2,2 <0,3 
Nitrit mg/L <0,01 <0,01 <0,01 
Klorid mg/L 4 5 5 
Foszfát mg/L 4,6 0,41 0,15 
Ammónia mg/L 0,15 0,18 0,25 
Vas mg/L 1,06 0,94 1,03 
Mangán mg/L <0,01 <0,01 <0,01 
Nátrium mg/L 0,09 0,25 0,59 
Kálium mg/L 5,61 0,86 0,58 
Magnézium mg/L 3,49 0,51 7,11 
Kalcium mg/L 1,41 12,2 1,88 
*: pH:  1:2,5 desztillált vizes kivonatra vonatkozik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minta jele T7 T8 T9 T10 
Mintavétel helye 

 
Hernádvécse Hernádpetri  Szemere Szalaszend
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Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

EOV X: 346433 
Y: 806640 
Z: 162  

X: 350529 
Y: 806264 
Z: 186 

X: 348020 
Y: 801999 
Z:209 

X: 340553 
Y: 803967 
Z:158 

Mintavétel ideje 2005 Május 11 
pH*  5,31 7,21 6,9 6,86 
Vezetőképesség �S/cm 158 30 40 77 
Hidrogénkarbonát mg/L 18,3 36,6 24,4 36,6 
Karbonát mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Összees lúgosság mmol/L 0,3 0,6 0,4 0,6 
Összes keménység mg/L CaO 15 22 19 19 
KOI5 mg/L 8,6 4,7 4,1 4,5 
Szulfát mg/L 29 8 9 13 
Nitrát mg/L 35 3,8 7,1 10,4 
Nitrit mg/L 0,03 <0,01 <0,01 0,15 
Klorid mg/L 10 3 3 3 
Foszfát mg/L 14,9 0,79 0,24 2,9 
Ammónia mg/L 0,48 0,05 0,03 0,26 
Vas mg/L 1,15 0,76 0,61 0,48 
Mangán mg/L 0,21 <0,01 <0,01 <0,01 
Nátrium mg/L 8,11 0,43 0,25 1,09 
Kálium mg/L 13,0 3,22 1,72 8,36 
Magnézium mg/L 2,06 0,69 1,27 1,21 
Kalcium mg/L 7,33 14,5 11,5 11,6 
 
*: pH:  1:2,5 desztillált vizes kivonatra vonatkozik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minta jele T11 T12 T13 
Mintavétel helye 

 
Baktakék Fancsal Krasznokvajda 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 
110 

 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

EOV X: 337721 
Y: 796761 
Z: 162 

X: 336742 
Y: 799349 
Z: 202 

X: 349205 
Y: 793437 
Z: 214 

Mintavétel ideje 2005 Május 11 
pH*  7,31 7,73 7,74 
Vezetőképesség �S/cm 85 44 68 
Hidrogénkarbonát mg/L 48,8 36,6 36,6 
Karbonát mg/L <0,1 <0,1 <0,1 
Összees lúgosság mmol/L 0,8 0,6 0,6 
Összes keménység mg/L CaO 16 16 24 
KOI5 mg/L 7,5 4,7 4,5 
Szulfát mg/L 23 9 14 
Nitrát mg/L 9,1 4,2 10,3 
Nitrit mg/L <0,01 <0,01 <0,01 
Klorid mg/L 4 3 4 
Foszfát mg/L 8,2 3,7 0,14 
Ammónia mg/L 0,08 0,13 0,02 
Vas mg/L 0,66 0,74 0,44 
Mangán mg/L <0,01 <0,01 <0,01 
Nátrium mg/L 3,6 0,47 0,47 
Kálium mg/L 14,3 5,73 0,44 
Magnézium mg/L 3,46 3,37 3,37 
Kalcium mg/L 5,75 5,89 11,6 
*: pH:  1:2,5 desztillált vizes kivonatra vonatkozik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minta jele T14 T15 T16 
Mintavétel helye 

 
Csobád Encs Abaújkér 
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Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

EOV X: 328407 
Y: 796965 
Z: 139 

X: 335485 
Y: 802105 
Z:149 

X: 330962 
Y: 809881 
Z: 129 

Mintavétel ideje 2005 Május 11 
pH*  7,9 6,15 4,62 
Vezetőképesség μS/cm 46 74 158 
Hidrogénkarbonát mg/L 30,5 42,7 18,3 
Karbonát mg/L <0,1 <0,1 <0,1 
Összees lúgosság mmol/L 0,5 0,7 0,3 
Összes keménység mg/L CaO 15 17 15 
KOI5 mg/L 3,2 7,3 8,6 
Szulfát mg/L 4 20 29 
Nitrát mg/L 5 11,2 35 
Nitrit mg/L <0,01 <0,01 0,03 
Klorid mg/L 4 3 10 
Foszfát mg/L 0,62 0,61 14,9 
Ammónia mg/L 0,04 0,08 0,48 
Vas mg/L 0,77 1,06 1,15 
Mangán mg/L <0,0,1 0,01 0,21 
Nátrium mg/L 2,86 2,95 8,11 
Kálium mg/L 2,03 13,2 13,0 
Magnézium mg/L 3,34 3,05 2,06 
Kalcium mg/L 5,23 7,13 7,33 
*: pH:  1:2,5 desztillált vizes kivonatra vonatkozik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talaj minták toxikus fém vizsgálata 
 
Minta jele  T1 T2 T3 Határérték* 
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Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

Mintavétel helye Nagyida (SK), Gyár 
utca 461 

Nagyida (SK), Gyár 
utca 515 

Nagyida (SK) Kanális 
mellett 

EOV - -  
Mintavétel ideje 2005 Április 28 

[mg/kg száraz 
anyag] 

Ag (Ezüst) mg/kg 0,75 0,33 0,75 2 
Ba (Bárium) mg/kg 365 1300 117 250 
Cd (Kadmium) mg/kg 2,37 2,24 0,34 1 
Co (Kobalt) mg/kg 8,07 8,54 4,81 30 
Cr (Króm) mg/kg 31,7 45,5 17,0 75 
Cu (Réz) mg/kg 30 26,3 10,3 75 
Mo (Molibdén) mg/kg 0,88 0,59 0,25 7 
Ni (Nikkel) mg/kg 20,1 20,6 11,3 40 
Pb (Ólom) mg/kg 98,8 392 22,5 100 
Se (Szelén) mg/kg 1,11 0,98 0,73 1 
Sn (Ón) mg/kg 2,72 3,04 0,64 30 
Zn (Cink) mg/kg 483 2330 79,0 200 
 
 
Minta jele T4 T5 T6 
Mintavétel helye Gombos (SK), II 27, 

Családi ház udvara 
Komárócz-Buzita 
között a Kanyapta patak 
mellett(SK),  

Perény és Gombos 
(SK) között, az út 
mellett 

EOV - - - 
Mintavétel ideje 

 

2005 Április 28 

Határérték* 
[mg/kg száraz 
anyag] 

Ag (Ezüst) mg/kg 0,11 3,19 0,14 2 
Ba (Bárium) mg/kg 162 177 226 250 
Cd (Kadmium) mg/kg 0,47 3,79 0,13 1 
Co (Kobalt) mg/kg 8,04 10,4 8,46 30 
Cr (Króm) mg/kg 27,8 31,5 39,3 75 
Cu (Réz) mg/kg 22,2 33,1 15,6 75 
Mo (Molibdén) mg/kg 0,35 0,48 0,06 7 
Ni (Nikkel) mg/kg 21,7 26,5 26,7 40 
Pb (Ólom) mg/kg 26,3 318 21,2 100 
Se (Szelén) mg/kg 0,77 0,76 0,73 1 
Sn (Ón) mg/kg 1,02 1,83 1,18 30 
Zn (Cink) mg/kg 102 190 62,7 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minta jele T7 T8 T9 T10 
Mintavétel helye 

 
Hernádvécse Hernádpetri  Szemere Szalaszend 

Határ-érték* 
[mg/kg száraz 
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Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

EOV X:346433 
Y:806640 
Z:162  

X:350529 
Y:806264 
Z:186 

X:348020 
Y:801999 
Z:209 

X:340553 
Y:803967 
Z:158 

Mintavétel ideje 2005 Május 11. 

anyag] 

Ag (Ezüst) mg/kg 0,07 0,08 0,08 0,10 2 
Ba (Bárium) mg/kg 156 113 106 174 250 
Cd (Kadmium) mg/kg 0,28 0,21 0,18 0,29 1 
Co (Kobalt) mg/kg 11,5 12,6 14,1 14,4 30 
Cr (Króm) mg/kg 37,4 37,1 35,0 44,8 75 
Cu (Réz) mg/kg 29,8 28,5 22,4 31,6 75 
Mo (Molibdén) mg/kg 0,43 0,28 0,28 0,49 7 
Ni (Nikkel) mg/kg 36,9 39,2 34,3 41,4 40 
Pb (Ólom) mg/kg 22,0 23,0 22,4 26,2 100 
Se (Szelén) mg/kg 0,87 3,11 4,93 3,77 1 
Sn (Ón) mg/kg 1,51 2,41 2,05 2,43 30 
Zn (Cink) mg/kg 143 124 88,6 159 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minta jele T11 T12 T13 
Mintavétel helye Baktakék Fancsal Krasznokvajda 
EOV X: 337721 

Y: 796761 
Z: 162 

X: 336742 
Y: 799349 
Z: 202 

X: 349205 
Y: 793437 
Z: 214 

Mintavétel ideje 

 

2005 Május 11 

Határérték* 
[mg/kg száraz 
anyag] 

Ag (Ezüst) mg/kg 0,1 0,08 0,07 2 
Ba (Bárium) mg/kg 201 411 149 250 
Cd (Kadmium) mg/kg 0,37 0,3 0,19 1 
Co (Kobalt) mg/kg 12,4 14,2 13,6 30 
Cr (Króm) mg/kg 40,5 73,0 37,7 75 
Cu (Réz) mg/kg 37,8 35,4 37,0 75 
Mo (Molibdén) mg/kg 0,62 0,29 0,27 7 
Ni (Nikkel) mg/kg 37,7 46,6 33,0 40 
Pb (Ólom) mg/kg 33,0 143 21,5 100 
Se (Szelén) mg/kg 2,83 2,2 2,28 1 
Sn (Ón) mg/kg 2,66 2,3 1,66 30 
Zn (Cink) mg/kg 188 152 84,4 200 

 
 
 
 
 
 
Minta jele T14 T15 T16 
Mintavétel helye 

 
Csobád Encs Abaújkér 

Határérték* 
[mg/kg 
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EOV X: 328407 
Y: 796965 
Z: 139 

X: 335485 
Y: 802105 
Z:149 

X: 330962 
Y: 809881 
Z: 129 

Mintavétel ideje 2005 Május 11 

száraz 
anyag] 

Ag (Ezüst) mg/kg 0,08 0,1 0,08 2 
Ba (Bárium) mg/kg 233 252 111 250 
Cd (Kadmium) mg/kg 0,26 0,28 0,23 1 
Co (Kobalt) mg/kg 13,5 14,7 14,1 30 
Cr (Króm) mg/kg 49,5 44,6 37,5 75 
Cu (Réz) mg/kg 33,3 34,8 31,8 75 
Mo (Molibdén) mg/kg 0,56 0,64 0,46 7 
Ni (Nikkel) mg/kg 42,6 43,0 28,1 40 
Pb (Ólom) mg/kg 21,9 22,6 17,9 100 
Se (Szelén) mg/kg 1,84 1,45 1,38 1 
Sn (Ón) mg/kg 2,02 1,95 1,66 30 
Zn (Cink) mg/kg 140 150 90,3 200 
 
*: A vizsgálati eredményeket Magyarországon kiadott és hatályos  
„10/200(VI.2.) KöM – EüM – FVM – KHVM együttes rendelete a felszín alatti víz és földtani 
közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről” 2 sz mellékletében meghatározott „B” 
–szennyezettségi határértékekkel hasonlítottuk össze. 
 
A vizsgálati eredmények határértékekkel való összehasonlítása alapján az alábbiak állapítha-
tók meg: 
 
1.) A Magyarországon érvényben lévő szennyezettségi határértéket a kobalt, a króm, a réz, a 

molibdén és az ón egyetlen talajmintában sem lépte túl.  
2.) A Magyarországon érvényben lévő ezüstre vonatkozó szennyezettségi határértéket a Szlo-

vákiában, T5 jelű talajmintában (T5) lévő ezüst koncentráció haladja meg. (2 mg/m3-rel 
szemben 3,19  mg/m3) 

3.) A Magyarországon érvényben lévő báriumra vonatkozó szennyezettségi határértéket (250 
mg/m3) a Szlovákiában T1 (365 mg/m3) és T2 (1300 mg/m3) jelű mintákban lévő bárium 
koncentráció, míg Magyarországon a T12 (411 mg/m3) és T15 (252 mg/m3) jelű minták-
ban haladja meg. A T2 jelű mintában a Magyarországon érvényes határérték több, mint 10 
szerese mutatható ki.  

4.) A kadmium koncentráció a Szlovákiában vett T1 (2,37 mg/m3), T2 (2,24 mg/m3) és T5 
(3,79 mg/m3) jelű mintákban haladja a meg a 10/2002 (VI.2) KöM – EüM – FVM – 
KHVM együttes rendeletének 2 sz mellékletében meghatározott B szennyezettségi határ-
értéket (1 mg/m3)  
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5.) A talajminták közül a Magyarországon vett T10 (41,4 mg/kg), T12 (46,6 mg/kg), T14 
(42,6 mg/kg), T15 (mg/kg) jelű mintákban mutatható ki határérték túllépés. 

6.)  Az ólom koncentrációja a szlovákiai T2 (392 mg/kg) és T5 (318 mg/kg) jelű, és a ma-
gyarországi T12 (143 mg/kg) mintákban haladja meg a vonatkozó határértéket (100 
mg/kg) 

7.) A szelén koncentrációja, a határértéket (1 mg/kg) a magyarországi T8 (3,11 mg/kg), T9 
(4,93 mg/kg), T10 (3,77 mg/kg), T11 (2,83 mg/kg), T14 (1,38 mg/kg), T15 (1,45 mg/kg) 
és T16 (1,84 mg/kg) jelű mintákban lépi túl.   

8.) A cink koncentráció a szlovákiai T2 (2330 mg/kg)jelű mintában lépte túl a határértéket 
(200 mg/kg) 

 
Az esetek többségében koncentráció értékek csak kis mértékben lépik túl a 10/2002 (VI.2) 
KöM – EüM – FVM – KHVM együttes rendeletének 2 sz mellékletében meghatározott B 
szennyezettségi határértékeket.  
Kiugróan magas azonban a(z) 
- Bárium koncentrációja a szlovákiai Nagyida községben vett T2 jelű mintában. A koncent-

ráció 5 szöröse a magyarországi határértéknek. A magas bárium tartalmat okozhatja a ko-
hászati üzem tevékenysége. A minta a salak halna közelében lett véve.  

- Az ólom koncentrációja a T2 és T5 jelű mintákban. 3-3,5 szerese a vonatkozó határérték-
nek. A mintákat Szlovákiában, Nagyidán (T2) valamint Komárócz és Buzita között (T5) 
vettük. 

- A Nagyidán vett T2 jelű mintában a cink koncentrációja. A 2330 mg/kg 10 szerese a 
10/2002 rendeletben meghatározott 200 mg/kg-nak.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.1.3. Vízföldrajz, vízföldtan 
 
Vízrajzi jellemzők 
 
Encsi Kistérség felszíni vizei 
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A vizsgált terület morfológiai szempontból a Cserehát két nagy egységére - a Tornai dombvi-
dék, az Abaúji alacsony hegyvidék -  és a Kanyapta – medence területének középső harmadá-
ra esik, valamint a Hernád  völgyének egy részét is magába foglalja..  
A vízrajzi jellemzőket nagy mértékben befolyásolja a terület  morfológiája, valamint az éghaj-
lat. A Cserehát és Hernádvölgye vízföldtani M 1:200000 térképe a következő oldalon látható 
(Forrás : ÉKÖVIZIG)  
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A  Kanyapta – medence vízfolyásait a következő oldalon csatolt  térkép tartalmazza.    
 
 
A csereháti területre érkező csapadék évi 550- 650 mm között változik, azaz az ország egyik  
csapadékban szegény része. Emiatt nem bővelkedik forrásokban, s a talaj vízkészlete már a 
tavaszi hónapok után nagy mértékben csökken. A vizsgált részen a következő nagyobb vízfo-
lyások vannak, amelyek a területről a csapadékot összegyűjtik: 

• Szartos patak (Szlovákiából ered) 
• Bélus patak 
• Vasonca patak 
• Rakaca patak 
• Bársonyos csatorna 
• Szerencs patak 
• Hernád folyó (Szlovákiából ered) 

Elöbbieken kívül, még számos kisebb patak és időszakos vízfolyásis van a területen. 
A Cserehát vízrajzi térképe, - melyen a vízválasztó is jelőlt  - a .. mellékletben található. A 
Rakaca patak nyugatról keletre tart és a vizsgált területen kívül a Rakacai víztározón keresztül 
a Bódvába köt be.  A Bélus és Vasonca  patakok  tágranyitott, V alaku völgyekben futnak 
északról dél irányba. Számos kisebb állandó és időszakos vízfolyás torkollik beléjük. 

• Bélus patak 
A Bélus patak Szemere községtől É-ról ered, s folyik le Szemerén, Fulókércsen, Szala-
szenden, Mérán keresztül a Kis- Hernádba Encs és Fügöd között. A Bársonyost egy bújtatóval 
keresztezi. 
Vízgyűjtő területe dombvidéki jellegű, teljes keterjedése : 67,4 km2. /Forrás: ÉKÖVIZIG/ 
 
Jellemző vízhozamai (m3/s-ban): 

NQ Q95%szept Q85%aug Q80%aug Q95% KöQ 
10 %  3 %  2 % 1 % 

0,1 0,015 0,016 0,015 0,15 17 27 30 38 
 
 A Bélus patak ártere a felső szakaszon szűk, nagyesésű völgyben helyezkedik el, míg az alsó 
szakaszon – Méránál – az esés jelentős mértékben lecsökken, az ártér kiszélesedik. A patak 
jelentős árvizeket szállít, mely időnként jelentős károkat is okozott mind a községek belterü-
letén, mind a mezőgazdasági területeken.  

• Vasonca patak 
Csenyététől É-ra ered, s  Alsógagy, Baktakék, Beret, Detek, Rásonysápberencs, Léh, 
Kázsmárk, Halmaj, településeken keresztül folyik a  Bársonyost keresztezve a Hernádba. 
Gyors hóolvadáskor, intenzív csapadék leesésekor áradások is előfordulnak. 
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• Bársonyos csatorna 
/ A leírás az ÉKÖVIZIG- től vásárolt információ, mely aVarga és Varga Bt. által ké-

szített "Üzemelő, sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázisok 
biztonságba helyezése" c. dokumentációból származik./ 

Régebben természetes vízfolyások voltak a helyén. Teljes hossza 60,6 km. A Hernádból ered 
Hernádszurdoktól délre és ugyancsak a Hernádba tér vissza Bőcsnél. Elsődleges funkciója 
árvízvédelem, öntözés. A XVIII.  Század végéig a Hernád folyó árvizei – a jobb oldalon levő 
árterületen – Hernászurdok-Fügöd községek közötti szakaszon a Bársonyos, Hernád-
szentandrás – Bőcs között pedig a Kis – Hernád vízfolyás mentén vonultak le. A meginduló 
szabályozási munkák során a Bársonyos és a Kis-Hernád medrét összekötötték abból a célból, 
hogy a Hernád folyó jobb oldali vízfolyásainak vizét felfogja, ezzel a Bársonyos és a Hernád 
közötti területet mentesítse az árvizektől. A Bársonyoson  virágzó malomipar alakult ki, a 
második világháborúig 14 malom üzemelt rajta. A Cserehát déli lejtőjén lefolyó vízfolyások a 
Bársonyosba torkolltak, s mivel annak medre nem volt alkalmas az árvizek levezetésére, ki-
öntések keletkeztek, megrongálódtak a malomfők. Az árvízveszély elhárítására a nagy árvi-
zeket szállító vízfolyások – a Garadna, a Bélus, a Devecseri, a Detki, a Vasonca és a Vadász 
patakok alatt megépítették a keresztezési műtárgyakat, bujtatókat. A malomfők védelme ér-
dekében ár-apasztó csatornákat építettek.  
 
A második világháború után kialakított nagyüzemi mezőgazdaság öntözést igényelt, s azóta 
több öntözőcsatorna rendszert építettek ki, melyen keresztül  Bársonyosból kivett vizet hasz-
nosították / hasznosítják.  

• Szerencs patak  
Hejcétől É-K – re ered, majd Korlát, Abaújkér, Abaújszántó, Golop, Szerencs településeken 
halad át. 
• Hernád folyó  
A vizsgált területen áthaladó legjelentősebb felszíni vízfolyás, az egyetlen folyó.  A Hernád 
Szlovákiában Poprádtól D – re ered, s a Sajóba torkollik. A folyó teljes hossza 286 km, mely-
ből magyarországi szakasza 118 km. A teljes vízgyűjtő területe 5436 km2, ebből 4300 km2 
Szlovákiában van. Több településen áthalad, amelyek közül a legnagyobb Kassa. A kassai 
tisztított szennyvizek (ipari és kommunális eredetű) befogadója. Magyarországon csak kisebb 
települések fekszenek a partján, olyanok amelyekben gyakorlatilag nincs ipar, s a lakosok 
száma kicsi. Előbbiek miatt vízminőségét a szlovákiai szakasz döntően  meghatározza.  
Bár a vízgyűjtő területe nagy, de a csapadék eloszlása miatt a folyó nem bővizű. Magyaror-
szágon a folyómeder átlagos esése 55,7 cm/km, a víz átlagos sebessége 2 km/h, átlagos mély-
sége 1-3 m, a meder szélessége 50-70 m. A partja homokos, kavicspadokkal.  
A Hernád Magyarországi szakaszán ivóvíz ellátási célokat szolgál. A vizsgált térségben 
vízierőmű is található rajta Gibártnál. 
 
Kanyapta -menti Kistérség vizsgált részterületének felszíni vizei 
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• Ida patak 

Zlata Idka-tól É-Ny-ról ered. Vizét Bukovecnél tározókban fogják fel, árvízvédelmi és víz-
hasznosítási céllal. Emiatt a patak vízhozama jelentősen csökkent. Mala Idán ( Kisidán ), 
Sacán és Vel’ka Idán ( Nagyidán)   keresztül folyik, majd   a Kanyapta patakba torkolik. A 
medence valamikor mocsaras – lápos vidék volt, melyet mezőgazdasági termelés miatt átala-
kítottak.  A Kanyapta medence mezőgazdasági területein meliorációs módszereket alkalmaz-
nak, melynek következtében talajcsövezéssel (drénezéssel) szabályozzák a talajvízháztartását. 
A felesleges mennyiségű talajvizeket, csapadékvizeket csatornákon keresztül vezetik az Ida 
patakba. Az Ida patak Janiknál a Kanyapta patakkal egyesül, majd a Bódvába folyik. A vizs-
gált terület legnagyobb vízfolyása. A Vasmű a vízgyűjtőterületére esik. 

• Kanyapta patak  
Resicánál ered,  nyugatra halad, s az Ida patakba  torkolik. A tanulmány keretében vizsgált 
területen csak a forrásvidéke található.   

• Szartos patak 
 A Szartos patak két  patak a Sokoliansky és Belziansky patakok befogadója. A patakok víz-
gyűjtő területén található a Vasmű. A Szartos patak évtizedeken keresztül a Kelet – Szlováki-
ai Vasmű erősen savas, vasas vizeit szállította a Hernádba. /Forrás: Sallai Ferenc: A Hernád 
folyó vízminőségének értékelése, Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség Új 
KÖR-KÉP c. folyóírat            2003.október/ A patak Magyarországba belépve néhány  kilo-
méter után torkolik a Hernádba. A Hernád vízminőségének védelmében vésztározó épült a 
határ után. Ennek rendeltetése, hogy erősen szennyezett víz érkezése esetén az ne egyszerre, 
rövid időn keresztül kerüljön be a Hernádba, hanem a vize elkülöníthető legyen az  esetleges 
további kezelés, hígítás céljából. 

• Sokoliansky patak  
Sokolanytól é-ról ered déli irányba folyik, áthaladva Sokolany, Sena, Kechnec, Milhost tele-
püléseken, majd a Szartos patakba torkolik. 

• Belziansky patak 
Haniskaától É-ról ered, Belzán, Senán Kechnnec keresztül jut a Szartos patakba.  

• Halastavak, tározók 
A legjelentősebbek a Perényi halastavak ( 3 tó), amely Perényhímtől É-K-re találhatók, ter-
mészetes tó és mocsárból alakították át, mesterséges tavakká. A tavakat a Gombos patak 
(Kanyapta csatorna) táplálja, vize a Perényi csatornán folyik le. 
Kechneci tó: ugyancsak mesterségesen kialakított tó. 
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Az állapotfelmérés és elelemzés során korlátozott számú minta elemzésével, célirányosan 
vizsgáltuk az adott területen előforduló vizek állapotát, azaz a felszíni vizek (folyó, patakok), 
talajvizek, rétegvizek állapotát. Elsősorban azokra a jellemzőkre, komponensekre végeztet-
tünk akkreditált laboratóriumi vizsgálatokat, amelyek mennyiségi értékéből következtetni 
lehet a Vasmű környezeti hatására. Felhasználtuk a már rendelkezésre álló vízminőségi ele-
mezéseket, publikált és vásárolt dokumentációkat, információkat, adatokat.   
 
Felszíni vizek   
 
Felszíni vizek a Föld felszíni mélyedéseiben összegyülekezett természetes és mesterséges álló 
és folyóvizek.  
A felszíni vizeket többféle terhelés éri. A vízfolyások, állóvizek szennyezőanyag terhelése 
elsősorban a felszíni bemosódás miatt van. A vízgyűjtő területről származó diffúz szennyezést 
a csapadék bemossa a felszíni vizekbe. A szennyezés egy része a légkörből származó gáz, gőz 
halmazállapotú szennyezőanyagok (pl.: kéndioxid, nitrogénoxidok, széndioxid, egyéb savas 
anyagok) nedves ülepedésével, azaz a csapadékban való oldásával, adszorpciójával  jut a fel-
színi vizekbe. Ezek  savas kémhatású vegyületekké alakulnak, s talajsavanyodást, a csapa-
dékvizek, felszíni vizek pH csökkenését eredményezik. A szennyezőanyagok másik része a 
felszínen száraz kiülepedéssel már a talajra felszínére, vagy annak felső rétegébe jutott, ( pl.: 
nehézfémtartalmú porok, poliaromás szénhidrogéneket adszorbeált korom ), s a csapadék on-
nan mossa ki, s vezeti be a felszíni vizekbe.  
 
Emberi tevékenységünk során direkt módon – nem kellő időben, mennyiségben -  kijuttatott  
vegyi anyagok (pl: műtrágyák, növényvédőszerek) bemosódásával ugyancsak szennyező-
anyag juthat a felszíni vizekbe. A csatornázatlan települések elszikkasztott szennyvize diffúz 
szennyezést eredményez.  
A felszíni vizek gyakran tisztított vagy tisztítatlan szennyvizek befogadója, amelyek eredmé-
nyeként pontszerű terhelés illetve bizonyos határon túl  szennyezés történik.  Sajnos még elő-
fordul, hogy hulladékot helyeznek el patakparton, amiből ugyancsak pontszerű szennyezés 
származhat. 
A szennyezőanyagok egy része természetes eredetű ( pl.: szaharai homok, finom szemcsés 
talaj, vulkáni gázok), másik része mesterséges, azaz emberi tevékenység eredményeként kerül 
a környezetbe.  
Kisebb mértékben a vízfolyások, állóvizek felszín alól is szennyeződhetnek, amikor a földtani 
közeg veszélyes anyag alkotói oldódnak ki. 
 
A két kistérség területén elsősorban az emberi tevékenységekből - így a vaskohászatból, acél-
gyártásból és feldolgozásból ( pl.: különféle lemez,- cső,- fűtőtestek gyártásából, stb.),  mező-
gazdaságból ( növénytermesztés-védelem, állattenyésztés)- származó szennyezőanyagok ter-
helik a felszíni vizeket. A területen kevés olyan más tevékenységet folytatnak, amelyből    
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szennyezések származhatnak, pl.: a bútorgyártás, erdészet, fűrészárú gyártása,  mezőgazdasá-
gi gépjavítás. Azonban e tevékenységek volumene, szennyezőanyag kibocsátása nem dominá-
ló.   
 
A felszíni vizek minőségével, minősítésével az MSZ 12749 foglalkozik.  E szabvány írja elő a 
magyarországi országos törzshálózat vizsgálati pontjait, azaz a felszíni vizekből hol kell min-
tát venni, s milyen gyakorisággal kell vizsgálni, valamint milyen vizsgálatokat kell elvégezni. 
Szabvány szerint a vizsgált komponensek, jellemzők  csoportokba soroltak, s a víz  fizikai, 
kémiai, biológiai, bakterológiai állapotáról adnak felvilágosítást.   
Az oxigénháztartási mutatók a vizek szerves anyag szennyezettségét mutatják. A vizek oxi-
génforgalma igen fontos. Az oxigénbevitelt az oxigéntartalmú befolyó víz, a légkörből belépő 
oxigén és a vízben lévő növények fotoszintézise során képződő oxigén jelenti. A vizek oxi-
génveszteségét az állati szervezetek légzése, a szerves anyag bomlása, a kiszellőzés és elfolyó 
víz oxigéntartalma  együttesen adja. Ha nincs egyensúly a bevitel és veszteség között a vizek 
minőségének romlásához, folyóvizeknél, állóvizeknél a bennük lévő biológiai élet romlásához 
vezet. Megnő a szerves anyag tartalom és lecsökken az oldott oxigén tartalom. 
A tápanyag-háztartási mutatók a víz nitrogén, foszfor tartalmát mutatják. Ha a természetes 
háttérszint felé emelkedik ezeknek az anyagoknak a mennyisége, akkor eutrofizálódást  ( 
algásodást, hínárosodást ) eredményez. Ennek következménye a vízminőség romlása emberi 
használat szemponrtjából. 
Mikrobiológia jellemzők a vízben lévő mikroszervezetek számáról, a fekáliás szennyződésről 
adnak felvilágosítást. 
Szerves és szervetlen mikroszennyezők az élőlények (ember, állat, növény) életfolyamataira 
hatnak kedvezőtlenül vagy megszüntetik azt. Legfontosabb, leggyakrabban előforduló szerves 
mikroszennyezők: kőolaj és termékei, fenolok, detergensek, növényvédőszer maradványok, 
amelyek tartalmaznak klórozott szénhidrogéneket / szerves-foszforsav-észtereket / fenoxi -
ecetsavakat, poliklórozott-bifenilek, pentaklór-fenol. A szervetlen mikroszennyezők az oldott 
formában lévő mérgező fémek és félfémek:  alumínium, arzén, bór, higany, kadmium, króm, 
nikkel, ólom. Ide tartoznak még a cianidok, valamint egyes radioaktív izotópok. 
Egyéb jellemzők:   pH a víz kémhatásáról ad felvilágosítást, egyszerűen mérhető, az ipari ere-
detű szennyezés kiszűrésére  gyors módszer. Vasat, mangánt  élettani hatásával ellentétben 
esztétikai okokból vizsgáljuk (a víz barna színét okozza) illetve az ivóvíz csővezetékekben 
elszaporodó vasbaktériumok foszlányként jelennek meg vízben, ami undort keltő. Az egyéb 
jellemzőkből az ivóvízként, iparivízként való felhasználásra lehet következtetni. 
 
 Az egyes csoportokon belül határértékek vannak, s e szerint I.-V. osztályba sorolható a fel-
színi víz.  
 
Az  egyes osztályok jellemzése a következő: 
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• I. osztály, kiváló víz: Mesterséges szennyező anyagoktól mentes, tiszta, természetes ál-
lapotú víz, amelyben az oldott oxigén tartalom kevés, közel teljes az oxigéntelítettség, 
a tápanyagterhelés csekély és szennyvízbaktérium gyakorlatilag nincs. 

• II. osztály, jó  víz: Külső szennyező anyagokkal és biológiailag hasznosítható táp-
anyagokkal kismértékben terhelt, mezotrop jellegű víz. A vízben oldott és lebegő, 
szerves és szervetlen anyagok mennyisége, valamint az oxigénháztartás jellemzőinek 
évszakos és napszakos változása az életfeltételeket nem rontja. A vízi szervezetek faj-
tagazdagsága nagy, egyedszámuk kicsi, természetes szagú és színű. Szennyvízbaktéri-
um igen kevés. 

• III. osztály, tűrhető víz: Mérsékelten szennyezett (pl.: tisztított szennyvizekkel már 
terhelt) víz, amelyben a szerves és a szervetlen anyagok, valamint a biológiailag hasz-
nosítható tápanyagterhelés eutroizálódást eredményezhet. Szennyvízbaktériumok kö-
vetkezetesen kimutathatók. Az oxigénháztartás jellemzőinek évszakos és napszakos 
ingadozása, továbbá, az esetenként előforduló káros vegyületek átmenetileg kedvezőt-
len életfeltételeket teremthetnek. Az életközösségben a fajok számának csökkenése és 
egyes fajok tömeges elszaporodása vízszíneződést is előidézhet. Esetenként szennye-
ződésre utaló szag és szín is előfordul. 

• IV. osztály szennyezett víz: Külső eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, illetve 
szennyvizekkel terhelt, biológiailag hozzáférhető tápanyagokban gazdag víz. Az oxi-
génháztartás jellemzői tág határok között változnak, előfordul az anaerob állapot is. A 
nagy mennyiségű szerves anyag biológiai lebontása, a baktériumok nagy száma (ezen 
belül a szennyvízbaktériumok uralkodová válnak), valamint az egysejtűek tömeges 
előfordulása jellemző. A víz zavaros, esetenként színe változó, előfordulhat vízvirág-
zás is. A biológiailag káros anyagok koncentrációja a krónikus toxicitásnak megfelelő 
értéket is elérheti. Ez a vízminőség kedvezőtlenül hat a magasabb rendű vízi növé-
nyekre és a soksejtű állatokra. 

• V. osztály szennyezett víz: Különféle eredetű szerves és szervetlen anyagokkal erősen 
terhelt, esetenként toxikus víz. Szennyvízbaktérium – tartalma közelít a nyers szenny-
vízekéhez. A biológiailag káros anyagok és az oxigénhiány korlátozzák az életfeltéte-
leket.  A víz átlátszósága általában kicsi, színe jellemző és változó. A bomlástermékek 
és a káros anyagok koncentrációja igen nagy, a vízi élet számára krónikus, esetenként 
akut toxikus szintet jelent. 

 
 
 
 
 
 
Encsi Kistérség felszíni vizeinek vizsgálata 
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A tanulmány készítés során figyelembe vettük terület természetes adottságait, a folytatott te-
vékenységeket, s az állapotfelmérést, valamint állapotelemzést ezek alapján kezdtük el. 
A felszíni vizek közül a Hernád folyóból nem vettünk vízmintát, olyan megfontolásból, hogy 
az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 
Hernád vízminőségét az országos törzshálazati vizsgálatok keretében Tornyosnémetinél a 
102,0 fkm szelvényében Hernádszurdoknál a 95,2 fkm szelvényében és a Gesztely 24,4 fkm 
szelvényében vizsgálja kétheti gyakorisággal.   
Az Észak – magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség ( Sallai Ferenc)  2003-ban elvé-
gezte Hernád folyó vízminőségének értékelését és az ÚJ KÖR – KÉP c. folyóiratban tette 
közzé. Az értékelés 1988-2002 közötti 15 évről ad képet a vízminőségről úgy, hogy az 1994. 
előtti vizsgálati eredményeket is egységesen az MSZ 12749 szabvány szerint sorolták osz-
tályba.  A Felügyelőségtől kapott 2003. és 2004. évi vízminőségi adatokkal bővítve a követ-
kező diasgramokon mutatjuk be. Az értékelés szerint  a vízminőség a következőképpen ala-
kult:  
 
A Hernád vízminősége Tornyosnémetinél: 

• Oxigénháztartási mutatók 
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Az oldott oxigéntartalom tekintetében a Hernád vízminősége 1988-tól kezdődően folyamato-
san javult, 1988-ban IV. osztályú, 1989-1994. III. osztályú, 1995-1996-ban II. osztályú, ezt 
követően 1998-at kivéve – I. osztályú, kiváló minőségű a vízminőség. 
 
A biokémiai oxigén igény (BOI5) 1988-2002. folyamatosan III. osztályú, azóta II. osztályba 
tartozó. 
A kálium-permanganátos oxigénfogyasztás értéke alapján általában II. osztályú a Hernád, 
kivéve az  1993, 1996, 1998 éveket, amelyekben tűrhető III. osztályba sorolt volt a szerves 
szennyezés tekintetében a vízminőség. 
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A dikromátos  oxigénfogyasztásban mért szervesanyag (KOId) szennyezettség alapján1988-
1996. között  III. osztályú, kivéve 1989, 1996. amikor IV. osztályú, 1997-2004. között válta-
kozva II. és II. osztályú volt a vízminőség. 1997 –től kissé javuló tendencia figyelhető meg. 
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Szaprobitási index három évtől eltekintve III. osztályú, tűrhető volt a vízminőség. 
Az oxigén háztartási mutatók csoportjában 1988, 1989,1990, 1995, 1996 évek IV. osztályú, 
2003-2004. években II. osztályú, a többi évben III. osztályú volt a vízminőségi besorolás. 

• Tápanyag-háztartási mutatók 
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Ammónium-ion (NH4-N) 1988-1993. között V. osztályú, 1994-2004. között IV. osztályú 
szennyezett a Hernád, kivéve 1996-ban V. osztályú, 2001-ben III. osztályú. Az ammónium 
ion trendszerű csökkenése figyelhető meg a grafikonon. 
Nitrit-ion (NO2-N) koncentráció 1988-1993. között V. osztályú, erősen szennyezett, azt köve-
tően két év kivételével IV. osztályú 2003-2004. években már III. osztályú, azaz javuló ten-
denciát mutat ez a paraméter. 
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Nitrát-ion (NO3 -N) koncentráció folyamatosan II. osztályú, jó minőségű. 
Az ortofoszfát (PO4 –P) koncentráció IV. osztályú öt év kivételével ( 198, 1989, 1992, 1993, 
2002- amikor V. osztályú erősen szennyezett volt). 
Összes foszfor tekintetében csaknem folyamatosan IV. osztályú, kivéve 1997, 1999 éveket. 
 Klorofill-a tartalom: szinte folyamatosan II. osztályú jó minőségű. 
A tápanyag-háztartási mutatókat elemezve megállapítható, hogy a vizsgált évek felében erő-
sen szennyezett, másik felében szennyezett volt a Hernád vize, ami a Kassa városi szennyvíz-
tisztítóból kibocsátott szennyvizek hatását jelzi. 

• Mikrobiológia 
A coliform-szám alapján a vízminőség 1994-1997-ig  erősen szennyezett, V. osztályú, 1998-
2004. között IV. osztályú, szennyezett. A Kassai kommunális szennyvíz hatásával függ össze. 

• Szerves és szervetlen mikroszennyezők 
A kőolaj származékok 1988-1993. között váltakozva IV.-V. osztályú, ezt követően 1998, 
1999. éveket kivéve váltakozva II. és III. osztályú. 
A fenolok alapján folyamatosan I. osztályú, kiváló volt a vízminőség, kivéve 2003. évet, ami-
kor II. osztályú. 
Az ANA detergensek tekintetében folyamatosan I. osztályú, kiváló a vízminőség. 
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A szervetlen mikroszennyezők közül ( nehézfémek, mérgező félfémek ) az oldott alumínium 
1994-től V. osztályról fokozatosan III. osztályra javult, 2003-ban pedig II. osztályú. 
Az oldott cink  folyamatosan IV. osztályú 2003-ig, azóta III. osztályú. A többi nehézfém alap-
ján I. és II. osztályú a vízminőség. 
A szerves és szervetlen mikroszennyezők csoportja az olaj és oldott cink magas koncentrációi 
miatt három év kivételével ( ekkor V. osztályú ) IV. osztályba soroltak. 

• Egyéb paraméterek 
Vezetőképesség és pH alapján II. osztályú, oldott vas alapján általában I. osztályú, mangán 
általában IV. osztályú, de 2003-2004-ben II. osztályú a vízminőség.  
 
A Hernád vízminősége Hernádszurdoknál 
 
A Hernád vízminőségét Hernádszurdoknál automatikus vízminőség-mérő 
monitoringállomásnál vizsgálják a regionális törzshálózati vizsgálat keretében. Itt már a 
Szartos patak hatása is jól nyomon követhető. A Hernádszurdoknál végzett vizsgálatok  ered-
ményei gyakorlatilag megegyeznek a Tornyosnémetinél végzett vizsgálatok eredményeivel, 
osztályba sorolás nem változik. 
 
Bársonyos csatorna 
 
Bársonyos csatorna vízminősége csak jelentéktelen  mértékben térhet el  a Hernád vízminő-
ségétől, mivel vize abból ered. Konkrét vízminőségi adatok nem állnak rendelkezésre, s a 
csatorna vizét nem vizsgáltuk az előbbi indok miatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  Szartos patak vízminősége Tornyosnémetinél 
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• Oxigénháztartási mutatók  
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Az oldott oxigéntartalom tekintetében a Szartos patak vízminősége 1988-1992. között III. 
osztályú, tűrhető ezt követően általában II. osztályú, egy-két évben I. osztályú volt. 
A biokémiai oxigén igény (BOI5)  1997-ig III. osztályú,  1998-2002. között  II. osztályba tar-
tozó, 2003-2004. években I.osztályú kiváló vízminőségű. 
A kálium-permanganátos oxigénfogyasztás értéke alapján általában II. osztályú, néhány év-
ben ( 2000, 2001, 2002, 2004.) I. osztályú volt. 
A dikromátos  oxigénfogyasztásban (KOId) szinte folyamatosan II. osztályú, kivéve 2004-et, 
amikor I. osztályú volt. 
Az oxigén háztartási mutatók csoportjában a vizsgált években a vízminőségi mutatók nagy 
részt ( kb. 80 %) III. osztályba, a tűrhető minősítésbe tartoztak. 
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• Tápanyag-háztartási mutatók 
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Ammónium-ion (NH4-N) koncentráció alapján a vízminőség az 1988. évi V. osztályú erősen 
szennyezett minőségről fokozatosan a II. minőségi osztályra javult. 
Nitrit-ion (NO2-N) koncentráció alapján általában IV. osztályú szennyezett a víz, ami jelentős 
friss kommunális eredetű szennyezésre utal. 
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Nitrát-ion (N32-N) koncentráció folyamatosan III. osztályú, tűrhető minőségű. 
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Az ortofoszfát (PO4 –P) tartalom alapján általában I.-II., viszont 2003- 2004. években III. 
osztályú volt a vízminbőség. 
A tápanyag-háztartási mutatókat elemezve megállapítható, hogy a  magas nitrit ion koncent-
rációk miatt a vizsgált időszakban IV- V. osztályú volt a vízminőség. 

• Mikrobiológia 
A coliform-szám alapján a patak vízminősége a IV-V. osztályú, ami a friss kommunális erede-
tű szennyezésre utal. 

• Szerves és szervetlen mikroszennyezők 
A kőolaj származékok 1988-1994. között IV.- V. osztályú ezt követő években váltakozva II.-
III.-IV. osztályú volt, kis mértékben javult. 
Az ANA detergensek, fenolok tekintetében általában I. osztályú, kiváló a vízminőség. 
A szervetlen mikroszennyezők közül ( nehézfémek, mérgező félfémek ) az oldott alumínium 
alapján III. osztályú, kivéve 2003-2004. éveket. Az oldott cink alapján IV. osztályú, kivéve 
2003. évet,  amikor III. osztályú. Az össz bétaaktivitás IV. osztályú. 
A szerves és szervetlen mikroszennyezők csoportja a magas olaj és cink tartalom miatt IV-V. 
osztályú. 

• Egyéb paraméterek 
A pH és oldott vas tartalom általában I.-II. osztálynak felel meg, amely azt bizonyítja, hogy a 
Kelet Szlovákiai Vasmű szennyvize nem terheli károsan a patak vizét. 
A vezetőképesség alapján zömmel III.-IV. osztályú  az oldott mangán alapján II., IV. és V. 
osztályú a patak vízminősége. 
A tanulmány készítés során  2005. május 02 – án  mintát vettünk a Szartos patak vizéből a 
magyarországi szakaszon, s  az oxigénháztartás jellemzőinek és a mikroszennyezők (mérgező 
fémek, félfémek) csoportjára vizsgáltattuk akkreditált laboratóriumban, a környezetvédelmi 
szabványoknak megfelelő módszerekkel és metodikával. E  vízminőségi csoportok nem teljes, 
pillanatnyi képet mutatnak  a Vasmű Szartos patakra gyakorolt környezeti hatásáról. A vizs-
gálati eredményekből azonban látszik, hogy az adott időpontban nem volt probléma a nehéz-
fém kibocsátás vonatkozásában. Az értékek nagy mértékben függnek az időjárási viszonyok-
tól is. A mintavételt megelőző 1 hónapban gyakori, nagy mennyiségű csapadék hullott a terü-
letre, mintegy „átöblítve” azt. Előbbiek miatt a Szartos patak vízmínőségről valósághoz köze-
lebbi képet nyújt a 2004. évről szóló értékelés.   A vizsgálati eredményeket és az  MSZ 12749 
szabvány szerinti vízminőségi osztályokat a következő táblázat tartalmazza. 
 
 
 
 
 

 
Vízminőségi jellemző 

 
Komponensek mért 

Osztály  az 
MSZ 12749:1993 szerint 
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értéke 
 

Vízminták azonosító száma V8 
(Szartos patak) 

 

pH 7,45 I. kiváló 
Vezetőképesség  µS/cm 1045 IV. szennyezett 
Hidrogénkarnonát mg / l 250  

Karbonát mg / l <1  
Összes lúgosság nmól / l 4,1  

Összes keménység mg /l CaO 191  
KOI   mg / l 3,7 II. jó 

Szulfát mg / l 165  
Nitrit mg / l 0,27 II. jó 
Nitrát mg / l 22 IV. szennyzett 
Klorid mg / l 148  
Foszfát mg / l 0,16 I. kiváló 

Ammónia mg / l 0,12 I. kiváló 
Vas mg /l 0,09 II.jó 

Mangán mg / l 0,02 I. kiváló 
Nátrium mg /l 72,0  
Kálium mg /l 26,0  

Magnézium mg / l 22,7  
Kalcium mg / l 99,1  

Ezüst µg /l <0,01  
Bór µg /l 178 II. jó 

Bárium µg /l 33,5  
Kadmium µg /l <0,01 I. kiváló 

Kobalt µg /l 0,17  
Króm µg /l 1,25 I. kiváló 
Réz µg /l <0,01 I. kiváló 

Moblibdén µg /l 19,7  
Nikkel µg /l 4,28 I. kiváló 
Ólom µg /l 0,58 I. kiváló 
Szelén µg /l 6,73  

Ón µg /l <0,01  
Cink µg /l 23,3 I. kiváló 

 
Bélus patak vízminőség 
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A Bélus patak vízminőségét tudomásunk szerint nem vizsgálták a hatóságok (Észak-
Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,  ÁNTSZ, 
egyéb hatóság ), kutatók. A  patak hosszának kb. ¾-énél, Szalaszendnél vettünk vízmintát. A 
patak  partján hulladékot nem találtunk, viszonylag rendezett növénytakaróval ellátott rész 
volt. Az előző napokban hullott nagy mennyiségű csapadék miatt a patakban bőven volt víz.  
A minta elemzését a szűkös anyagi lehetőségek és rendelkezésre álló idő miatt csak célirá-
nyosan, általános vízkémiai vizsgálatokra, toxikus fémekre végeztettük el.  A vízvizsgálati 
eredményeket a patakvizek mérési adatait összefoglaló táblázat tartalmazza. A mintavételi 
pont, koordinátái:  
EOV X = 344 224 m, EOV Y = 802 336 m, EOV Z = 177 m.  
 
 
Rakaca patak vízminősége 
 
A Rakaca patakból   Krasznokvajdán a  lakott területet elhagyó patakmederből vettünk víz-
mintát. A település az Encsi Kistérség térség egyik legnagyobb településének számít.  A min-
tavételi  hely koordinátái: 
EOV X = 3449171m, EOV Y = 793449 m, EOV Z = 207 m.  
A vízvizsgálati eredményeket a patakvizek mérési adatait összefoglaló táblázat tartalmazza.  
 
Vasonca patak vízminősége 
A Vasonca patakból  Baktakék községben vettük a mintát. 
A hely koordinátái: 
EOV X = 337939 m, EOV Y = 796722 m, EOV Z = 155 m.  
A patakok vízminőségi vizsgálati eredményeit  a következő táblázatban foglaljuk össze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vizsgált patakvizek mérési adatai (mintavétel: 2005.05.11.) 
 

Vízminőségi jellemző Komponensek mért értéke 
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Vízminták azonosító száma V13( Bélus p.) V17(Rakonca p.) V21(Vasonca 

p.) 
pH 7,17 7,75 7,96 
Vezetőképesség  µS/cm 888 621 1104 
Hidrogénkarbonát mg / l 464 293 580 
Karbonát mg / l <1 <1 <1 
Összes lúgosság nmól / l 7,6 4,8 9,5 
Összes keménység mg /l CaO 227 152 302 
KOI   mg / l 2,3 2,5 3,6 
Szulfát mg / l 50 50 91 
Nitrit mg / l 0,28 0,07 0, 21 
Nitrát mg / l 10,9 7,8 9,8 
Klorid mg / l 33 23 35 
Foszfát mg / l 0,10 <0,05 <0,05 
Ammónia mg / l 0,03 0,09 0,06 
Vas mg /l 0,30 0,13 0,46 
Mangán mg / l  <0,01 <0,01 0,05 
Nátrium mg /l 26,8 26,4 36,7 
Kálium mg /l 8,16 20,30 9,91 
Magnézium mg / l 33,8 23,0 52,0 
Kalcium mg / l 114 72,2 137 
Ezüst µg /l <0,01 <0,01 <0,01 
Bór µg /l 72,3 31,0 125 
Bárium µg /l 54,5 38,5 39,5 
Kadmium µg /l <0,01 <0,01 <0,01 
Kobalt µg /l 0,19 0,16 0,32 
Króm µg /l 0,48 0,31 0,55 
Réz µg /l 1,22 1,08 1,62 
Moblibdén µg /l 0,41 0,21 0,60 
Nikkel µg /l 2,20 2,11 3,16 
Ólom µg /l 0,02 <0,01 <0,01 
Szelén µg /l 4,17 1,38 2,30 
Ón µg /l <0,01 <0,01 <0,01 
Cink µg /l 5,79 5,99 5,79 

Vízminőségi osztályba sorolás 
 
V13 minta: Bélus patak Szalaszendnél:  I. kiváló osztályú: pH,  ammónia, mangán, bór, 
kadmium, króm., réz, ólom, cink komponensekre 
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II. jó  osztályú: foszfátra 
III. tűrhető osztályú: vezetőképesség, vas komponensekre 
IV. szennyezett osztályú: nitrit, nitrát komponensekre 
 
V17 minta: Rakaca patak Krasznokvajdánál: I. jó osztályú:  pH, foszfát, ammónia, man-
gán, bór, kadmium, króm, réz, ólom, cink komponensekre 
II. jó osztályú: vasra 
III. tűrhető osztályú: vezetőképesség, nitritre 
IV. szennyezett osztályú: nitrátra 
 
V21 minta: Vasonca  patak  Baktakéknél: I. kiváló osztályú: pH, ammónia,  mangán, kad-
mium, króm, réz, ólom, cink 
II. jó osztályú: bór 
III. tűrhető osztályú: vas 
IV. szennyezett osztályú: vezetőképesség, nitrit, nitrát 
 
A vizsgálat eredményéből látható, hogy a patakvizek a konkrét mintákat elemezve nitrit, nit-
ráttal szennyezettek. Bár nem történt többszöri vizsgálat, de annak eredményei is hasonlóak 
lennének, az osztály az egyes komponenseknél nagy valószínűséggel nem változna.  Ennek 
oka egyrészt a települések csatornázatlansága, másrészt a műtrágya, trágya felhasználás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanyapta-menti Kistérség felszíni vizeinek vizsgálata 
 
A Kanyapta-menti felszíni vizekből a mintákat az alábbi EOV koordinátájú helyeken vettünk 
vízmintát: 
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Minta  
azonosítójele: 

Minta helye: 
 

Koordináta (m) 

V3 Kanális a halna alatt EOV X=361769 
EOV Y=807904 
EOV Z=203 

V4 Gombos patak EOV X=361101 
EOV Y=806848 
EOV Z=203 

V6 Kanyapta patak EOV X=357920 
EOV Y=800205 
EOV Z=187 

V7 Felszíni csatorna EOV X=354808 
EOV Y=812817 
EOV Z=200 

 
A laboratóriumi vizsgálati értékeket az alábbi táblázat tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vizsgált felszíni vizek mérési adatai 
 

 
Vízminőségi jellemző 

 
Komponensek mért értéke 
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Vízminták azonosító száma V3 
(Kanális) 

V4 
(Gombos p.) 

V6 
(Kanyapta p.) 

V7 
(Csatorna) 

pH 7,69 6,96 7,19 7,29 
Vezetőképesség  µS/cm 926 282 242 788 
Hidrogénkarnonát mg / l 140 61 61 78 
Karbonát mg / l <1 <1 <1 <1 
Összes lúgosság nmól / l 2,3 1,0 1,0 1,6 
Összes keménység mg /l CaO 174 72 60 169 
KOI   mg / l 4,9 3,7 2,6 4,5 
Szulfát mg / l 270 55 40 210 
Nitrit mg / l 0,60 0,03 0,02 8,3 
Nitrát mg / l 10,7 16,2 8,4 0,46 
Klorid mg / l 67 12 13 74 
Foszfát mg / l 0,16 0,67 0,21 <0,05 
Ammónium mg / l 1,07 0,07 0,08 0,24 
Vas mg /l 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 
Mangán mg / l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Nátrium mg /l 44,7 6,81 7,12 31,1 
Kálium mg /l 49,9 4,11 3,16 20,0 
Magnézium mg / l 29,0 14,8 8,14 23,0 
Kalcium mg / l 79,9 27,1 25,3 84,0 
Ezüst µg /l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Bór µg /l 146 51,3 42,2 178 
Bárium µg /l 23,4 11,8 16,2 24,4 
Kadmium µg /l 0,03 <0,01 0,02 <0,01 
Kobalt µg /l 0,19 0,02 <0,01 0,15 
Króm µg /l 1,36 0,33 0,44 1,72 
Réz µg /l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Moblibdén µg /l 1,90 0,24 0,15 0,38 
Nikkel µg /l 8,24 1,70 1,24 7,55 
Ólom µg /l 1,00 <0,01 1,23 <0,01 
Szelén µg /l 2,10 0,38 0,03 2,66 
Ón µg /l <0,01 <0,01 0,45 0,01 
Cink µg /l 22,3 15,3 13,4 185 

 
Vízminőségi osztályba sorolás 
 
V3 minta: Kanális a halna alatt:  I. kiváló osztályú:  pH, KOI, vas, mangán, kadmium, 
króm, réz, nikkel, ólom, cink 
III. tűrhető osztályú:  vezetőképesség, foszfát 
IV. szennyezett osztályú:  nitrát, ammónium 
V. erősen szennyezett osztályú:  nitrit 
V4 minta: Gombos patak:   I. jó osztályú: pH, vezetőképesség, KOI, ammónium,vas, man-
gán, kadmium, króm, réz, nikkel, ólom, cink 
II. jó osztályú: nitrit,   
IV. szennyezett osztályú: nitrát 
V. erősen szennyezett osztályú: foszfát 
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V6 minta: Kanyapta patak: I. kiváló osztályú:  pH, vezetőképesség, KOI,  vas, mangán, 
kadmium, króm, réz, nikkel, ólom, cink 
II. jó osztályú:  nitrit 
III. tűrhető osztályú:  nitrát 
IV.szennyezett osztályú:  foszfát 
 
V7 minta: Csatorna: I. kiváló osztályú:  pH, KOI, foszfát,  vas, mangán, kadmium, króm, 
réz, nikkel, ólom, cink 
II. jó osztályú:  ammónia 
III. tűrhető osztályú:  vezetőképesség 
V. erősen szennyezett osztályú:  nitrit 
 
Az eredményekből látható, hogy a patak és csatornavizeket a konkrét időpontban 
(2005.04.28.) vett mintákat elemezve ammónium, nitrit, nitráttal, foszfáttal szennyezettek. 
Ezek a csatornázatlanság, mezőgazdasági tevékenység ( trágyázás) miatt van.  
A Vasmű közelsége miatt azt vártuk, hogy magasabb nehézfém és mérgező félfém tartalom 
fog mutatkozni. Ennek oka lehet az, hogy a salakban, egyéb lerakott, tárolt anyagban, vízold-
hatatlan formában vannak jelen nagyrészt a nehézfémek.  Másik ok Kanyapta - medence vize-
it gyorsan elvezetik, nincs idő a káros anyagok kioldására.  A mintavételi időpont előtti 3-4 
héten gyakoriak voltak a nagy intenzitású esők és nem maradtak pangóvizek. A Vasmű hatá-
sának vizsgálatához ugyanazokról a helyekről többszöri (más-más időjárási viszonyok közöt-
ti) mintavétel eredményeinek a kiértékelésével lehet teljesebb képet nyerni. 
 
A Vasmű által a Sokoliansky patakba bocsátott szennyvíz jellemzői 
 
 
A Vasmű Interneten közölt vízminőségi adatait e lap mögé csatoltuk. A 2005 január, február, 
március hónapokban egyszer volt túllépés oldhatóanyag tartalomban (sótartalomban) a Kassai 
Környezetvédelmi hatóság által kiadott határértékek tekintetében. Az adattáblázat nem tar-
talmaz nehézfém mennyiségi értékeket, a környezetvédelmi hatóság határozata nem ismert a 
tanulmánykészítők előtt, de vagy a határozatban, vagy a felszíni vizekre vonatkozó szabályo-
zásban kell lennie nehézfémekre vonatkozó határértéknek. A Sokoliansky patak a Szartos 
patakba torkollik, melynek nehézfém tartalma a magyar előírások szerint I. osztályú volt. 
Felszín alatti vizek 
 
Talajvíz 
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A talajvíz az első vízzáró réteg fölötti szemcsés porózus szerkezetű víztartó, vízáteresztő ré-
tegben található vízkészlet, amely közvetlen kapcsolatban van a csapadékvízzel, a felszínnel 
és érintkezik a levegővel.  
A területen lévő ásott kútak vize reprezentálja a talajvíz minőségét. A légszennyezőanyagok 
egy része a talajra rakódik ki ülepedő por formájában. Ilyenek pl.: a nehézfémek, mérgező 
félfémek, korom, a felületén adszorbeálódott szerves vegyületek stb. Másik részük a csapa-
dékkal kerül be a talajba, majd onnan a talajvízbe. A kéndioxid, nitrogénoxidok   savas kiüle-
pedése a talajvíz, talaj pH - jának csökkenését eredményezi, minek következtében  a  talajban 
lévő nehézfémek, mérgező félfémek oldhatóvá válnak, s a talaj mélyebb rétegeibe és talajvíz-
be kerülnek. A talajvizekbe igen könnyen „bevándorol” a nitrogénműtrágyák nitrát tartalma, 
valamint elszikkasztott szennyvizek nitrát, nitrit tartalma. Helytelen növényvédőszer kijutta-
tás miatt szerves, toxikus növényvédőszer hatóanyag, vagy annak bomlásterméke is beleke-
rülhet a vízbe. Gondatlan gépjavításból, ipari tevékenységből, anyagtárolásból kőolajszárma-
zékokkal szennyeződhet a víz. 
A talajvíz mennyisége a csapadék mennyiségétől függ. Ha felszíni víz medre közelében vizs-
gáljuk, akkor a felszíni víz beszivárgásától is függ. A talajvíz szintje előbbiek miatt csapadé-
kos időszakban nő, száraz időszakban csökken. Ezzel együtt változik kémiai összetétele is. A 
kémiai összetételt, vízminőséget tehát döntően befolyásolja, hogy milyen szennyező hatások 
érik a felszínt, valamint mennyi csapadék hullik a területre. Ugyanakkor befolyásolja a felszín 
alatti vizek minőségét az is, hogy milyen alkotókat tud kioldani szennyeződésmentes, termé-
szetes körülmények között lévő földtani közegből. 
 
Magyarországon a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet ír elő kötelezettségeket, hogy a fel-
színalatti vizek állapota megfeleljen a jó állapotnak, azaz a jó mennyiségi és minőségi állapot 
követelményeinek. A területeket a felszín alatti víz állapotának érzékenysége, minőségének 
védelme szempontjából osztályozza a felszín alatti víz utánpótlódása, földtani közeg vízveze-
tő-képessége, továbbá a megkülönböztetett (fokozott) védelem alatt álló területek figyelem-
bevétele alapján. Egy adott terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából 
lehet fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny terület. 

 Az érzékenységi kategóriába tartozás szempontjai a következők a rendelet szerint: 
• Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület 

a) Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízki-
vételek - külön jogszabály szerint - kijelölt, illetve előzetesen 
lehatárolt belső-, külső- és jogerős vízjogi határozattal kijelölt 
hidrogeológiai védőterületei. 

b) Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mész-
kő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók. 

c) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő 
felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25 km széles parti sáv-
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ja, külön jogszabály szerint regisztrált természetes fürdőhely 
esetében a mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti övezete is. 

d) A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön 
jogszabály szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei. 

• Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület 
a) Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke 

meghaladja a 20 mm/évet. 
b) Azok a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek közé 

nem tartozó területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mész-
kő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók. 

c) Azok a területek, ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a felszín alatt 100 m-
en belül található. 

d) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő 
felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti öve-
zete. 

e) Az 1. d) pontban nem említett, külön jogszabály által kijelölt védett természeti terü-
letek. 

• Felszín alatti víz állapota szempontjából kevésbé érzékeny terület 
Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozó területek. 
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Település Fokozottan  

érzékeny 

 
Érzékeny Kevésbé  

érzékeny 

Kiemelten  
érzékeny felszín alatti

terület 
Abaújalpár X  
Abaújkér X  
Alsógagy X  
Baktakék X  

Beret X  
Büttös X  

Csenyéte X  
Csobád X  
Detek X  
Encs X  

Fancsal X  
Fáj X  

Felsőgagy X  
Forró X  

Fulókércs X  
Gagyapáti X  
Garadna X  

Hernádbűd X  
Hernádszentandrás X  

Hernádpetri X  
Hernádvécse X  

Ináncs X  
Kány X  

Keresztéte X  
Krasznokvajda X  

Litka X  
Méra X   

Novajidrány X   
Pamlény X  

Pere X  
Perecse X  

Pusztaradvány X  
Szalaszend X  

Szászfa X  
Szemere X  
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A vizsgált terület döntő hányada - a felszín alatti víz után pótlódást, földtani közeg (talaj, 
földtani rétegek) vízvezető-képességét figyelembe véve - az „érzékeny” kategóriába sorolt, 
kivétel Méra és Novajidrány területe, amely települések a „fokozottan érzékeny” kategóriába 
tartoznak. 
A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés 
elkerülésére illetve a meglévő nitrátszennyezettségének csökkentésére vonatkozik a 
49/2001.(IV.3.) Korm. rendelet. E rendelet tartalmazza a nitrátérzékeny területek besorolását, 
mely a következő: 
 

a) a Balaton, a Velencei-tó, a Fertő tó, továbbá valamennyi ivóvízellátási célt szolgáló 
vízgyűjtő területe; 

b) minden 
ba) karsztos terület, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolo-

mit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók, 
bb) üzemelő és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivé-

tel külön jogszabály szerint kijelölt vagy lehatárolt védőterülete, 
bc) a ba) és bb) pontba nem tartozó karsztos terület, ahol a felszín alatt 100 m-en belül 

mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények talál-
hatók, kivéve, ha lokális vizsgálat azt bizonyítja, hogy nitrogén-
tartalmú anyag a felszínről 100 év alatt sem érheti el a nevezett 
képződményeket, 

bd) olyan terület, ahol a fő porózus-vízadó összlet teteje a felszíntől számítva 50 m-nél 
kisebb mélységben van; 

c) a 4. § (2) bekezdés szerinti vizek vízgyűjtő területe; 
d) a külön jogszabály szerinti bányatavak 300 méteres parti sávja. 

 
A nitrátérzékeny területeket ábrázoló térképet e lap mögé csatoltuk,  e szerint Encs és  
Hernádszentandrás  települések esnek  nitrátérzékeny területre.  
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Encsi Kistérség talajvizeinek vizsgálata 
 
Az Encsi kistérség területén a talajvizek minőségéről korábbi konkrét adatok nem álltak ren-
delkezésre, nem tudtunk hozzájutni.  Ezért a felszín alatti első vízréteg állapotának meghatá-
rozása céljából talajvízmintákat vettünk ásott kutakból. A mintavételi helyeket úgy választot-
tuk ki, hogy a Vasmű által kibocsátott légszennyező anyagok terjedését figyelembe vettük, 
azaz a szélrózsa  területén jelöltünk ki pontokat. Ugyanakkor a helyi adottságokat sem hagy-
tuk figyelmen kívül, azaz a helyi szennyezettség kimutatására alkalmas pontokat  választot-
tunk. A tanulmány kiírásának és a rendelkezésre álló mintavételnek – elemzésnek megfelelő-
en nem lehet a területen lévő pontszerű szennyeződéseket feltárni. A vizsgálatok értékelésével 
csak a diffúz szennyezésekkel kapcsolatos következtetéseket lehet levonni. 
 
A talajvíz mintavételi helyek paraméterei: 
 
 

Minta jele Helység, utca, házszám EOV X (m) EOV Y (m) 
V9 Hernádvécse, Petőfi u. 9 346433 806649 
V10 Hernádpetri, Rákóczi u.20. 350533 806293 
V11 Szemere 348816 801981 
V12 Szalaszend 340539 803982 
V14  Baktakék, Rákóczi u. 104. 337723 796763 
V15 Fancsal, Fő u.57 336739 799357 
V16 Krasznokvajda, Petőfi u. 

gémeskút 
349604 792082 

V18 Csobád, Petőfi u.1. 328413 796963 
V19 Encs, Kossuth u. 113. 328407 796968 
V20 Abaújkér 330944 809893 

 
A talajvíz vizsgálati eredményeket összefoglaló adatokat a következő oldalon csatoltuk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encsi kistérségben végzett talajvíz elemzések adatai ( mintavétel: 2005.05.11.) 
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Vízminőségi jellemző 

 
 

Komponensek mért értéke 
 

Vízminta azonosító száma  
V9 

 

 
V10 

 
V11 

 
V12 

 
V14 

 
Az ivóvízre vo-

natkozó 
201/2001(X.25.) 
Korm.r. szerinti 

határérték 

 
10/2000.(VI.

2.) KöM-
EüM-FVM-

KHVM r. 
szerinti 
A háttér 

koncentráció 

 
10/2000.(VI.2.) 

KöM-EüM-
FVM-KHVM 

r. szerinti  
B 

szennyezettségi
koncentráció 

pH 7,17 7,10 7,27 7,31 7,48 >6,5 és ≤9,5   
Vezetőképesség  µS/cm 1024 718 630 1108 1778 2500   

Hidrogénkarnonát mg / l 415 299 323 287 506    
Karbonát mg / l <1 <1 <1 <1 <1    
Összes lúgosság nmól / l 6,8 4,9 5,3 4,7 8,3    
Összes keménység mg /l 
CaO 

230 195 164 293 407    

KOI   mg / l 0,99 0,57 0,79 0,14 0,85 3,5    
Szulfát mg / l 115 49 33 56 195 250 200 250 
Nitrit mg / l 0,41 0,09 0,04 0,20 0,2 0,10   
Nitrát mg / l 42 56 24 175 260 50 10 25 
Klorid mg / l 41 23 15 43 94 100   
Foszfát mg / l 1,02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05  200 500 
Ammónia mg / l 0,29 0,02 <0,01 <0,01 0,11 0,2 250 500 
Vas mg /l 0,38 0,29 0,34 0,40 0,77 200   
Mangán mg / l  <0,01 0,04 <0,01 0,01 0,02 50   
Nátrium mg /l 30,4 13,0 17,5 19,3 80,8 200   
Kálium mg /l 52,7 614 2,36 2,59 29,8    
Magnézium mg / l 29,9 29,5 24,8 50,8 53,4    
Kalcium mg / l 123 94,0 81,5 126 196    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encsi kistérségben végzett talajvíz elemzések adatai ( mintavétel: 2005.05.11.) 
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Vízminőségi 

jellemző 

 
 

Komponensek mért értéke 
 

Vízminta 
azonosító 

száma 

 
V9 
 

 
V10 

 
V11 

 
V12 

 
V14 

 
Az ivóvízre vonat-

kozó 
201/2001(X.25.) 
Korm.r. szerinti 

határérték 

 
10/2000.(VI.2.) 

KöM-EüM-
FVM-KHVM r. 

szerinti 
A háttér kon-

centráció 

 
10/2000.(VI.2.) KöM-
EüM-FVM-KHVM r. 

szerinti  
B szennyezettségi 

koncentráció 

Ezüst µg /l 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01   * 10 
Bór µg /l 185 46,1 34,6 58,1 215 1000 100 500 
Bárium µg /l 124 35,4 56,5 160 49,6  200 700 
Kadmium µg 
/l 

0,05 4,77 <0,01 <0,01 0,34 5,0 0,4 5 

Kobalt µg /l 0,25 0,29 0,11 0,19 0,33  1 20 
Króm µg /l 1,77 0,32 0,50 0,63 0,63 50 1 50 
Réz µg /l 2,01 10,5 0,69 10,6 2,67 2,0 10 200 
Moblibdén µg 
/l 

1,55 0,41 0,12 0,17 0,13  5 20 

Nikkel µg /l 2,69 5,82 1,23 2,02 3,34 20 5 20 
Ólom µg /l 0,38 2,68 0,04 <0,01 0,24 10 3 10 
Szelén µg /l 0,98 2,67 2,72 1,35 0,33 10 1 5 
Ón µg /l 16,7 0,10 <0,01 <0,01 <0,01  2 10 
Cink µg /l 494 6990 23,9 196 2510  65 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encsi kistérségben végzett talajvíz elemzések adatai ( mintavétel: 2005.05.11.) 
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Vízminőségi jel-

lemző 

 
 

Komponensek mért értéke 
 

 
Vízminta azonosí-
tó száma 

 
V15 

 

 
V16 

 
V18 

 
V19 

 
V20 

 
Az ivóvízre 
vonatkozó 

201/2001(X.25.) 
Korm.r. szerinti 

határérték 

 
10/2000.(VI.2.) 

KöM-EüM-
FVM-KHVM r. 

szerinti 
A háttér kon-

centráció 

 
10/2000.(VI.2.) 

KöM-EüM-FVM-
KHVM r. szerinti 
B szennyezettségi 

koncentráció 

PH 7,50 7,14 7,54 7,31 7,39 >6,5 és ≤9,5   
Vezetőképesség  
µS/cm 

1146 1467 1171 1806 657 2500   

Hidrogénkarnonát 
mg / l 

488 384 500 397 329    

Karbonát mg / l <1 <1 <1 <1 <1    
Összes lúgosság 
nmól / l 

8,0 6,3 8,2 6,5 5,4    

Összes kemény-
ség mg /l CaO 

298 342 297 374 143    

KOI   mg / l 0,53 0,77 0,95 1,60 1,44 3,5    
Szulfát mg / l 70 155 110 335 52 250 200 250 
Nitrit mg / l 0,03 0,12 0,06 0,07 0,06 0,10   
Nitrát mg / l 125 155 94 190 2,5 50 10 25 
Klorid mg / l 38 124 40 86 14 100   
Foszfát mg / l <0,05 <0,05 <0,05 0,80 0,98  200 500 
Ammónia mg / l <0,01 0,09 0,14 0,17 0,04 0,2 250 500 
Vas mg /l 0,30 0,86 0,31 0,55 0,08 200   
Mangán mg / l  0,01 0,01 0,02 0,01 1,93 50   
Nátrium mg /l 37,4 62,8 52,2 113 23,5 200   
Kálium mg /l 13,5 2,60 0,88 59,0 40,1    
Magnézium mg / l 73,4 43,9 59,5 54,6 19,1    
Kalcium mg / l 91,2 176 106 177 67,4    
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Encsi kistérségben végzett talajvíz elemzések adatai ( mintavétel: 2005.05.11.) 

 
 

 
 

Vízminőségi 
jellemző 

 
Komponensek mért értéke 

 

Az ivóvízre vo-
natkozó 

201/2001(X.25.) 
Korm.r. szerinti 

határérték 

10/2000.(VI.2.) 
KöM-EüM-

FVM-KHVM r. 
szerinti 

A háttér kon-
centráció 

10/2000.(VI.2.) 
KöM-EüM-FVM-
KHVM r. szerinti 
B szennyezettégi 

koncentráció 

Vízminta azono-
sító száma 

V15 V16 V18 V19 V20    

Ezüst  µg /l  0,10 0,05 <0,01 <0,01 <0,01   * 10 
Bór  µg /l 103 35,4 129 778 99,7 1000 100 500 
Bárium µg /l 59,5  59,0  96,6    28,2 47,7  200 700 
Kadmium µg /l <0,01 0,02  0,79 0,01  <0,01 5,0 0,4 5 
Kobalt µg /l 0,14 0,25 0,18 0,35 0,43  1 20 
Króm µg /l  1,00  1,12 2,76  0,72  0,30    
Réz µg /l  1,60  1,16 2,16 4,27  1,53 2,0 10 200 
Moblibdén µg /l  0,15  0,08 0,23 0,56  2,18  5 20 
Nikkel µg /l  1,15  2,76 1,91 3,11  4,02 20 5 20 
Ólom µg /l  0,35  <0,01 0,38 <0,01 <0,01 10 3 10 
Szelén µg /l  4,82  2,05 2,23 2,40 0,74 10 1 5 
Ón µg /l  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01  2 10 
Cink  µg /l 47,1 64,0 1350 2,54 440  65 200 

 
 
Az adatsorból az alábbi következtetések vonhatók le: 

Minta jele Kifogásolt  
paraméter V9 V10 V11 V12 V14 V15 V16 V18 V19 V20 

Szulfát - - - - - - - - - + 
Nitrit + - - + + - + - - - 
Nitrát - (+) - (+) (+) (+) (+) (+) (+) - 
Klorid - - - - - - + - - - 
Bór - - - - - - - - (+) - 
Réz + + - + + - - + + - 
Ón (+) - - - - - - - - - 
Cink (+) (+) - - (+) - - (+) - (+) 
 
Jelmagyarázat: + ivóvízre vonatkozó határértéket  túllépi 
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- ivóvízre vonatkozó és a felszín alatti vizekre vonatkozó B szennyezettségi 
határértéket  nem lépi túl 

(+) felszín alatti vizekre vonatkozó B szennyezettségi határértéket túllépi 
 nem lépi túl 

 
(B) szennyezettségi határérték: felszín alatti víznél az ivóvízminőség és a vízi ökoszisztéma 
igényei, földtani közeg esetében a talajok multifunkcionalitásának és a felszín alatti vizek 
szennyezéssel szembeni érzékenységének figyelembevételével meghatározott kockázatos 
anyag koncentráció; 
 
Ivóvizes küszöbértékeket meghaladó nitrit van a V9, V12, V16 mintákban.  
Nitrát szennyezést mutat a V12, V14, V15, V16, V18, V19 minta. 
Az ivóvízre vonatkozó határérték feletti a réz a V9, V10, V12, V14, V18, V19 mintákba, de 
ezek közül csak a V12-ben haladja meg a talajvízre előírt B szennyezettségi határértéket. 
A cink meghaladja a talajvízre vonatkozó B szennyezettségi határértéket a V9, V10, V14, 
V18, V20. mintákba.  
A nitrát, nitrit szennyezés a  települési folyékony hulladék, állattartás, helytelen trágyatárolás, 
valamint műtrágyák felhasználása miatt lehetséges, s a vizsgált terület nagy részére jellemző. 
A kanyaptai területtel összehasonlítva a magyar területen nagyobb a szennyezés, annak elle-
nére, hogy egy-egy településen (V15Fancsal, V18 Csobád, V19 Encs) van szennyvízhálózat. 
Viszont a kanyaptai részeken nincs akkora vízfelhasználás (nincs kiépített ivóvízhálózat), 
mint a magyar területen.  A mezőgazdaságban nálunk intenzívebben használtuk és használjuk 
a műtrágyákat, több az állattartó telep, mely ugyancsak problémát okoz. 
A réz és cink  esetén  nem egyértelmű a szennyezés eredete. A szennyezés történhet: 
- talajtani adottságból, azaz természetes kioldódás miatt 
- használt növényvédőszerek bemosódása miatt,  
- a felszínről bemosódó ülepedő por cink tartalma miatt. Ez utóbbi leginkább a Vasmű által 
kibocsátott por miatt lenne, hiszen a környéken nincsen más nehézfém kibocsátó. Jelenleg 
mért talajmintákban nincsen cink túllépés.  
A mintákban mért szennyezőanyag mennyiségének túllépését csak további vizsgálatokkal 
lehet bizonyítani.  
 
Encsi Kistérség ivóvíz ellátása 
 
A vizsgált terület  jellemzője, hogy a  települések mindegyike közüzemi ivóvízhálózattal ellá-
tott, s így a lakosság hozzájuthat a megfelelő minőségű ivóvízhez ( bár néhol a vas és mangán 
tartalom kifogásolt, de ezen jellemzőknek leginkább csak esztétikai megfontolásból van jelen-
tősége.) A településeken lévő ásott kutakat már csak ritkán, kevesen használják ivóvízként. A 
talajvizet gyakrabban állatok itatására, mosásra, de főleg locsolóvízként hasznosítják. 
Az ivóvizet rétegvízből, illetve parti szűrésű vízből nyerik. 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 
150 

 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

 
 
 
Kanyapta- menti Kistérség ivóvíz ellátása 
 
A Kanyapta menti vizsgált területen az ivóvízhálózat kiépítettsége jóval alatta van a magyar-
országi vizsgált terület átlagától. A területen lévő önkormányzatok részére a magyar települé-
sekre kiküldött adatlappal egyező  adatlapot küldtünk ki, melyek közül csak Buzita és 
Komarovce községek szolgáltattak adatokat. Buzitán a kiépített ivóvízhálózat hossza 0,28 km, 
bekapcsolt lakások száma: 23 db. Gyakorlatilag a Vasműhöz tartozó lakótelepi házakban van 
közüzemi ivóvíz. Komarovcon nincs ivóvízhálózat. Ugyanez a helyzet a többi vizsgált telepü-
léssel is. Az itt élő emberek palackos vásárolt ásványvizet, de leginkább az ásott kutak vizét 
használják ivásra, főzésre, illetve locsolásra. 
A tanulmány célja, a Kelet – Szlovákiai Vasmű hatásainak vizsgálata, ezért olyan vízminősé-
gi jellemzőket ( pl.: mikrobiológiai, radioaktivitás, növényvédőszer maradék) nem vizsgál-
tunk, amelyek  a  Vasmű tevékenységből nem  származhatnak. A vizsgálandó komponensek 
körét, a minták számát az anyagi lehetőségek szorosan lehatárolták. A talajvízvizsgálatok 
eredményeit táblázatban foglaltuk össze, s hasonlítottuk az ivóvízre vonatkozó magyar előírá-
sokkal. 
A Kanyapta menti vizsgált területen a talajvíz minősége a következő oldalon lévő táblázatban 
található.    
A mintavételi helyek paraméterei: 
 

Minta jele Helység, utca, ház-
szám 

EOV X (m) EOV Y (m) 

V1 Nagyida 360310 806840 
V2 Nagyida I.515 363056 807050 
V5 Gombos II.27 361169 806925 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vizsgálati eredmények: 
 
 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 
151 

 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

Kanyapta-menti Kistérségben végzett talajvíz elemzések adatai ( mintavétel: 
2005.04.28.) 

 
 

 
Vízminőségi jellemző 

 
Komponensek mért értéke

 
 

Vízminta azonosító száma 
 

V1 
 

V2 
 

V5 

 
Az ivóvízre vo-

natkozó 
201/2001(X.25.) 
Korm.r. szerinti 

határérték 

 
10/2000.(VI.2.) 

KöM-EüM-FVM-
KHVM r. szerinti 
A háttér koncent-

ráció: 

 
10/2000.(VI.2.) 

KöM-EüM-FVM-
KHVM r. szerinti 
B  szennyezettségi 

határérték 
 

PH 6,47 7,28 7,4 >6,5 és ≤9,5   
Vezetőképesség  µS/cm 1121 826 1150 2500   
Hidrogénkarnonát mg / l 31 146 55    
Karbonát mg / l <1 <1 <1    
Összes lúgosság nmól / l 0,5 2,4 0,9    
Összes keménység mg /l CaO 183 158 271    
KOI   mg / l 1,14 2,0 1,38 3,5    
Szulfát mg / l 270 180 305 250 200 250 
Nitrit mg / l 0,01 0,08 0,06 0,10   
Nitrát mg / l 14,9 20 52 50 10 25 
Klorid mg / l 138 72 140 100   
Foszfát mg / l <0,05 0,95 <0,05   200 500 
Ammónia mg / l 0,16 1,70 0,38 0,2 250 500 
Vas mg /l 0,06 <0,01 0,06 200   
Mangán mg / l  0,20 <0,01 <0,01 50   
Nátrium mg /l 55,0 53,7 42,7 200   
Kálium mg /l 50,4 13,4 3,60    
Magnézium mg / l 9,75 17,4 40,6    
Kalcium mg / l 115 78,0 124    
Ezüst µg /l 0,07 0,01 0,01    
Bór µg /l 239 427 260 1000   
Bárium µg /l 32,2 37,9 20,8  200 700 

 
 
 
 

 
Kanyapta-menti Kistérségben végzett talajvíz elemzések adatai ( mintavétel: 
2005.04.28.) 
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Vízminőségi jel-

lemző 

 
Komponensek mért értéke 

 

 
Az ivóvízre vo-

natkozó 
201/2001(X.25.) 
Korm.r. szerinti 

határérték 

 
10/2000.(VI.2.) 

KöM-EüM-
FVM-KHVM r. 

szerinti 
A háttér kon-

centráció: 

 
10/2000.(VI.2.) KöM-
EüM-FVM-KHVM r. 

szerinti 
B  szennyezettségi 

határérték 
 

 
Vízminta azonosító 

száma 

 
V1 

 
V2 

 
V5 

   

Kadmium µg /l <0,01 <0,01 <0,01 5,0 0,4 5 
Kobalt µg /l 0,50 0,22 0,22  1 20 
Króm µg /l 0,77 1,29 0,48 50 1 50 
Réz µg /l <0,01 <0,01 <0,01 2,0 10 200 
Moblibdén µg /l 0,17 0,93 <0,01  5 20 
Nikkel µg /l 17,0 3,88 9,58 20 5 20 
Ólom µg /l 0,66 0,12 0,84 10 3 10 
Szelén µg /l 42,6 3,71 4,45 10 1 5 
Ón µg /l 0,02 <0,01 <0,01  2 10 
Cink µg /l 248 81,4 819  65 200 
 
 
 
Az adatokból látszik, az ivóvízre vonatkozó határértékeket összehasonlítva a minták elemzési 
adataival a V1 és V5 mintában túllépés van szulfát, klorid vonatkozásában. Ez egyértelműen a 
Vasműben használt savas felülettisztító ( zsírtalanító) anyagoknak a jelenlétére utal. A V2 és 
V5 mintában az ammónium ion nem elégíti ki az ivóvizes határértékeket, a V5 mintában pe-
dig, még kis mértékű nitrát túllépés is van. E túllépések a csatornázatlanság és mű és szerves 
trágyázás következményei. A felszín alatti vízre vonatkozó magyar szabályozás B 
szennyezettségi határértékét szulfát ion, cink mennyiségére lépi túl a V1 és V5 minta, vala-
mint a szelénre a V1 minta. A cink valószínűleg a vasmű hatása miatt magas, de ezt csak to-
vábbi vizsgálatokkal lehet bizonyítani. A szelén a talajmintákban is magas, nem jellemző a 
vas és acélipari kibocsátásokra, ezért ez természetes eredetű lehet. 
 
 
 
Partiszűrésű víz   
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A folyók menti sekélymélységű kavicsos vízadó képződményeken stabil utánpótlással rendel-
kező felszín alatti vizek a partiszűrésű vizek.  A partiszűrésű vizeket gyakran használják ivó-
víz kitermelésére, Magyarországon a kitermelt víz 1/3 –da partiszűrésű víz. A kivett víz után-
pótlása elsősorban a folyóból történik, de részben a folyó felé áramló felszín alatti víz is részt 
vesz ebben. A kavicsteraszon keresztül kivett víz elveszti lebegőanyag tartalmát, kémiai, bio-
lógiai szennyeződésének nagy részét. Ivóvízként való felhasználására azonban még így is 
vízkezelésnek (fertőtlenítésnek) kell alávetni. Fontos, hogy a folyó vízgyűjtőterületéről, va-
lamint a vízkivétellel érintett talajvizes területről ne történjen szennyezőanyag bejutása. Kü-
lönösen vonatkozik ez a műtrágyákra, valamint a szerves anyagokra ( pl.: nem kellően tisztí-
tott vagy tisztítatlan települési szennyvíz, kőolaj származékok, szerves hulladékok). Előbbi 
anyagok miatti szennyezések ugyanis gazdaságilag ellehetlenítik az ivóvízként történő hasz-
nosítást.  

 
 

Encsi Kistérség partiszűrésű vizeinek vizsgálata 
 
A vizsgált területen az Encsi Vízmű termelőkútjai a Hernád partiszűrési vizéből biztosítják az  
Encs, Baktakék, Fancsal, Forró, Garadna,  Méra, Novajidrány települések ivóvizét. A folyó-
víz a kavics-homokrétegen áthaladva kiválóan tisztul. A vízmű területén 6 kutat létesítettek 
1972-1973-as években a Hernád kavicsos homok teraszrétegén. A vízadó öszlet 4-16 méter 
között helyezkedik el, kifejlődése változatos. Gyakoribb a durvább (1-4 mm) kavics szemcsék 
előfordulása, melyek között sok a jól koptatott szemcse, mely hosszabb szállítási útvonalra 
utal. A pleisztocén kavicsterasz jelentős vízadó öszletnek minősül, szivárgási tényezője 80-
150 m/d közötti. A teraszvíz esése követi a Hernád-völgy általános esését, áramlási iránya 
megközelítőleg északi irányú. Elhelyezkedése a terep alatt 6-8 méter közötti. / ÉKÖVIZIG- 
től vásárolt információ, mely aVarga és Varga Bt. által készített "Üzemelő, sérülékeny földta-
ni környezetű ivóvízbázisok biztonságba helyezése" c. dokumentációból származik./ 

                        A kutakat és az ivóvízhálózatot a GW-Borsodvíz Kft. (Miskolc) üzemelteti.  A partiszűrésű 
kutak vizéhez a Hernádszentandrási kút vizéből is kevernek, hogy biztosítani tudják a nitrát és 
nitrit határérték alatt tartását. A kutak közül az I. és II sz. jelenleg nem üzemel. A létesítéskor 
mért vízminőségi paramétereket és az üzemeltető által rendelkezésre bocsátott adatokat az 
alábbi táblázat tartalmazza. 
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Kutak  azonosí-
tó száma 

Vízmű II. kút Vízmű III. kút Vízmű IV. kút 

Vizsgálat idő-
pontja 

1972 2004.06.07. 1972.12.09. 2004.06.07. 1973.03.10. 2004.11.18.

pH  7,3 7,19 7,5 7,13 7,09 
Vezetőképesség  
µS/cm 

 950  1022  1207 

Hidrogénkarbonát 
mg / l 

      

Karbonát mg / l       
Összes lúgosság 
nmól / l 

 7,0     

Összes keménység 
mg /l CaO 

20,4 256 24,0 302 22,6 366* 

KOI   mg / l  0,61  0,54  1,14 
Szulfát mg / l  85 34,21 119 88,4  
Nitrit mg / l 0 ND 0,003 ND 0,008 ND 
Nitrát mg / l 2,9 54,0* 6,0 68,0* 5,10 91,0* 
Klorid mg / l 23 42 17 43 23 65 
Foszfát mg / l   0,080  0  
Ammónium mg / l 0 0,02 0,05 0,04 0,15 <0,02 
Vas mg /l 0 0,02 0,15 0,01 0,05 0,01 
Mangán mg / l   ND 0 ND 0 ND 
Nátrium mg /l  38,00  39,00  44,5 
Kálium mg /l  3,30  3,50  6,60 
Magnézium mg / l  47,8 39,35 53,2 44,59 57,0 
Kalcium mg / l  119,0 107,21 128,0 88,61 168,0 
Coli szám/100ml  0 3000 0 
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Vízminőségi jellemzők értékei az Encsi Vízmű kutjaiban 
 

0  
Baktériumszám  0 50 0 1200  

 
Jelmagyarázat: 
Üresen hagyott mező: nincs adat 
Nincs jel az érték mellett: megfelelő érték 
ND: kimutatási határ alatti érték 
*Nem fogadható el  
 
 
A táblázatból látható, hogy az elmúlt három évtizedben a nitrát mennyisége egy nagyságrend-
del nőtt. A klorid is duplázódott. Mindkét ion mozgékonysága nagy, azaz könnyen lejut a 
felszínről a mélyebb rétegekbe. A nitrát a mezőgazdaságban használt műtrágyázás illetve a 
kommunális szennyvíz szikkasztás következménye,  míg a klorid az utak téli sózásából ered.  
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1999-ben lehatárolásra került az Encsi Vízmű hidrogeológiai védőidomának lehatárolása. A 
védőövezetekben egyes tevékenységek tiltottak (pl.: nitrogénműtrágya használata, tárolása), 
minek következtében várható a vízminőség lassú javulása.  
Az encsi vízművek kutjainak hidrogeológiai védőidomát ábrázoló térképet e lap mögé csatol-
juk. 
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Rétegvíz 
 
 
Rétegvíz olyan vízbázis, melynek megcsapolt képződményei az első vízzáró, vagy féligát-
eresztő réteg alatti, vagy 50 méternél mélyebben települt törmelékes vízadó kőzetek. 
A területen lévő kutak 100- 250 méterre mélyítettek. 
  
A rétegvizek minőségére vonatkozó megállapításokat a térségben üzemelő  vízműkutak  mi-
nőségi adatai alapján tehetjük meg. A következő oldalakon látható az ivóvízkutak minőségé-
nek adatai. Ezekből megállapítható, hogy a vas és mangán néhány helyen kifogásolt. Ennek 
oka természetes eredetű, nem fentről bejutó szennyezés. Az arzén is kifogásolt két helyen, 
ami ugyancsak természetes eredetű. A kutak vízének vas-mangántalanítását, valamint arzén-
mentesítését meg kell oldani jogszabályban előírt hatásidőre. 
 
A hálózatba bekapcsolt lakások száma a fejlettebb településeken nagyobb,  azonban a kevésbé 
fejlett, elmaradott helyeken is gyakorlatilag megfelelő minőségű ivóvízhez jut a lakosság a 
közkutakból. 
A vízmű kutak közül van, amelyik több település ivóvízellátását is biztosítja illetve a vizsgált 
területen kívülről kap vizet.  A következő táblázat mutatja, mely község honnan kap vizet. 
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Ivóvízet termelő kút helye 

 

 
Ivóvízzel ellátott település 

Boldogkőváralja ( vizsgált 
területen kívül van)  

Abaújalpár 

Abaújalpár Abaújalpár 
Golop ( vizsgált területen 
kívül van) 

Abaújkér 
 

Alsógagy Alsógagy 
Encs Baktakék, Fancsal, Forró, Garadna, Méra, Novajidrány, 

Szalaszend 
Büttös Büttös 
Csenyéte Csenyéte 
Detek Detek, Beret 
Fáj Fáj 
Felsőgagy Felsőgagy 
Gagyapáti Gagyapáti 
Fulókércs Fulókércs 
Hernádbűd Hernádbűd 
Hernádszentandrás Hernádszentandrás 
Hernádpetri Hernádpetri, Hernádvécse 
Kány Kány 
Ináncs  
Csobád  
Keresztéte Keresztéte 
Krasznokvajda Krasznokvajda, Szászfa 
Litka Litka 
Pamlény Pamlény 
Pere Pere 
Edelény Perecse 
Pusztaradvány Pusztaradvány 
Szemere Szemere 

 
A vízmű kutakat a GW Borsodvíz Rt., a Hernádvölgyi Környezetvédelmi KHT, és a Cser-
Komka Kft üzemelteti. A települések ivóvíz hálózatának hosszát, ivóvízellátásba bekapcsolt 
lakások számát a következő táblázatba foglaltuk össze. 
 
 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 

 
 

Település 
 
 

 
Közüzemi 
vízvezeték 

hossza 
(km) 

 
Lakásállomány 

az év végén 
(db) 

 
Közüzemi vízhá-
lózatba bekap-
csolt lakások 
száma (db) 

 
Lakosságnak 
szolgáltatott 

víz 
(em3) 

Abaújalpár 2,6 60 28 - 
Abaújkér 8,2 282 226 12 
Alsógagy 1,7 56 16 1 
Baktakék 10,2 294 191 9 
Beret 3 86 56 2 
Büttös 1,5 108 46 3 
Csenyéte 1,8 80 4 2 
Csobád 8,2 261 220 13 
Detek 2,6 134 64 5 
Encs 46,4 - 2031 149 
Fancsal 6,3 147 97 7 
Fáj 3,3 92 23 2 
Felsőgagy 3,3 84 26 1 
Forró 14,2 758 668 48 
Fulókércs 4,8 118 55 3 
Gagyapáti 1 58 14 2 
Garadna 3,8 190 133 8 
Hernádbűd 29 70 68 2 
Hernádszentandrás 2,8 155 102 8 
Hernádpetri 2,8 83 19 2 
Hernádvécse 5,1 265 106 8 
Ináncs 8,0 414 329 25 
Kány 1,8 57 41 1 
Keresztéte 1,0 27 25 1 
Krasznokvajda 5,7 199 113 9 
Litka 2,0 48 42 1 
Méra 12,3 573 417 31 
Novajidrány 11,6 452 272 19 
Pamlény 1,9 56 43 1 
Pere 2,2 171 90 6 
Perecse 2,1 38 37 1 
Pusztaradvány 1,2 60 19 2 
Szalaszend 14,0 365 219 15 
Szászfa 1,2 35 31 2 
Szemere 3,9 149 82 4 
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Talajvíz 
  

A vizsgálat során az érintett területeken talajvíz mintavételre is sor került. Talajvíz minta-
vétel történt a következő településeken: 
 
Kanyapta –medence:   Nagyida ,Gombos 
Cserehát:  Hernádvécse, Hernádpetri, Szemere, Szalaszend, Baktakék, 

Fancsal, Krasznokvajda, 
Hernád völgye: Csobád, Encs, Abaújkér 
   
 A mintavételezés során a talajvíz szintjét feljegyeztük, a feljegyzések alapján a követke-
zők állapíthatóak meg: 
Mind a Kanyapta medencében, mind a Cserehátban, mind a Hernád völgyében a talajvíz -
3 -  -5 m közötti szinten, a jelenik meg, a Hernád bal partján, a folyóvízi hordalékkúpo-
kon,  Pere és Hernádbűd térségében 6-8 m mélyen is lehet a talajvíz szintje. 
  

 
Rétegvíz 
 

A vizsgált terület rétegvíz viszonyait a területen lévő települések fúrt kútjainak vízföldtani 
naplója alapján mutatjuk be.   
A Csereháti térségben a települések ivóvíz ellátása a rétegvízre alapul. A Cserehátban az 
első vízadó réteget a felső pannóniai rétegsorban található agyag, agyagos homok, homo-
kos agyag, helyenként kavicsréteg képezi. A rétegek vastagsága 2-5 m.  
Az első nyomás alatt lévő vízadó rétegek  –42   -  -120 m-es szinten helyezkednek el. A 
vízadó rétegek D és K felé haladva egyre mélyebben találhatóak. 
A Cserehátban magas, az ivóvízben megengedett határértéket meghaladó a rétegvíz vas és 
mangántartalma. A  
 
A Hernád völgyének érintett területén a Hernádszentandráson végzett fúrások alapján a 
vízadó réteg már 24 m mélységben megjelenik a pleisztocén korabeli homokrétegben. 
 
  

Karsztvíz 
 

A vizsgált területen (a Hernád völgyében, A Cserehátban és a Kanyapta medencében) 
karsztos területek nem alakultak ki, így karsztvíz jelenlétéről a vizsgált terület vonatkozá-
sában nem beszélhetünk.  
A vizsgált területhez legközelebb eső karsztos terület a Szalonnai karszt, amely, annak el-
lenére, hogy a Csereháttal közvetlen kapcsolatban van, mind morfológiailag, mind földta-
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nilag a Rudabányai hegységhez tartozik. A vizsgálat tárgyát képező helységek közül a 
Szalonnai karszthoz Szászfa település van a legközelebb, kb 15km-re. 
A Hernád völgye és Kanyapta medence a karsztos területektől távol helyezkednek el.    

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.1.4. Az Encsi Kistérség és a Kanyapta medence természeti állapota, és az azt alakító 

tényezők, különös tekintettel a Kelet-Szlovákiai Vasműre  
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Bevezetés 
  
Modern korunkban a környezet károsodása nem ismer határokat. Nem lehet ez másként Szlo-
vákia és Magyarország esetében sem. Különösen érdekes helyzet alakulhat ki, ha egy na-
gyobb ipari létesítményektől mentes terület, esetünkben az Encsi Kistérség határos Kassa 
körzetével, amely Szlovákia egyik leginkább iparosodott régiója. Ezen iparvidék egyik köz-
vetlen határ menti mikrorégiója a Kanyapta Menti Falvak Társulása, amelynek peremén 
Nagyida mellett működik a vidék ipari óriása, a Kelet Szlovákiai Vasmű. Szlovákia 3. Nem-
zeti Környezetvédelmi Programjának képmellékletei szerint, ez az ország egyik környezetileg 
leginkább terhelt ipari régiója, egészen a magyar határig  
 
Az alábbi tanulmány annak felderítésére vállalkozik, hogy milyen lehet a Vasmű, illetve más 
tényezők hatása a természet állapotára az Encsi Kistérségben, és a Kanyapta menti falvak 
területén.  
 
A tanulmány a jelenleg elérhető adatok alapján felvázolja a kistérségek természeti állapotát, 
illetve összefoglalja a természet állapotát befolyásoló tényezőket. Az alapállapot definiálása 
mint mindig ebben a tanulmányban vitatott lehet. A tanulmányozott területek élővilágáról 
igen eltérő számú információk állnak rendelkezésre. Alapállapotnak ezért sokszor az 1. kato-
nai felmérés (a vidéken 1784-85-ben történt meg) térképszelvényeit tekintettem. Ezekről a 
térképekről jól leolvasható az egyes élőhelyek – vizek, mocsarak,  erdők, gyepek, szőlősker-
tek, szántóföldek - akkori kiterjedése.  
Az élővilág helyzetére ezekből csak következtetni lehet, de a kiterjedtebb élőhely minden-
képpen nagyobb biodiverzitást is jelenthet. Azt élővilág jelenlegi állapotát az elérhető irodal-
mi adatok révén is áttekintettem. A magyar területeken, főleg a Rakaca patakvidéken az el-
múlt 10 év során jelentős adatbázis gyűlt össze. Korábban a vidék szinte teljesen felderítetlen 
volt. Az adatbázis egy jelentős része főleg a növényvilág esetében a tanulmány szerzőjének 
saját korábbi munkáira (Cserehát, Hernád völgy, Szerencsi dombvidék) is alapoz.  A szlová-
kiai Kanyapta völgy esetében kevés írott anyagot sikerült elérni. 
 
Ez a tanulmány már csak a rendelkezésre álló rövid idő miatt sem lehet teljes. A nagyszámú 
információ miatt szinte szükségszerűen inkább az Encsi Kistérség jelenlegi állapotát tudtam 
részletesebben taglalni. Mindemellett remélem, hogy segíteni tudtam abban, hogy az itt élő 
emberek rádöbbenjenek arra, hogy természeti értékek veszik őket körül, amiket esetleg ma-
guk sem ismertek. Abaújban sokszor hallani, hogy itt érintetlen a természet, pedig a határon 
túlról bizony káros hatások érhetik a tájat.  Ezzel a munkával, mint helyi lakos, az elmaradott, 
hátrányos helyzetű magyarországi, abaúji területek felemelkedését is szeretném szolgálni.  
Szeretném azt is, ha Szlovákiában a  Kanyapta mentén élők, akik sokszor- nem alaptalanul - a 
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környezet szennyezések áldozatainak érzik magukat, lássák azt, hogy jóvátehetetlen dolgok 
náluk sem történtek.  
 
Az Encsi Kistérség domborzata 
 
A kistérség településeinek mindegyike hegy és dombvidéki településnek számít. A kistérség 
tehát az Északi Középhegységben helyezkedik el, de annak déli vége, a Hernád völgyében 
határos a Magyar Alföld síkjával.  
 
Domborzati viszonyait tekintve végül is a  kistérség négy kistáj területén foglal helyet. Ezek a 
Cserehát dombvidék északi és középső  része, a Hernád folyó völgye,  a Szerencsi dombvidék 
nyugati nyúlványai, és az Északi Kárpátokhoz közvetlenül kapcsolódó Zempléni hegység 
vagy korábbi nevén Tokaj-Eperjesi hegylánc. 
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A Cserehát 
 

(Rakaczky és Repei nyomán) A Cserehát az Északi Középhegység része. Jellegzetes dombvi-
déki táj. A környező magasabb hegyek között medence jellegű terület. Neve a vidéket egykor 
borító cseres tölgyes erdőségekből ered. Határait keletről  a Sajó és a Bódva, nyugatról a Her-
nád folyó jelenti. A dombság jelentős része Magyarország területére esik, de északi szegélye, 
illetve az északi határát adó Kanyapta medence már Szlovákiában  van.  A lejtők lankásak, 
nem meredekek. 
 
Maga a dombvidék az Ős-Bódva és az Ős-Hernád homokos-kavicsos hordalékkúpja. A 
pliocén földtörténeti korban a Pannon beltenger öble volt. A hordalékkúp fő alkotója pliocén 
pannóniai kavics, homok, agyag és nyirok.   
 
A dombvidék „csúcsainak” magassága 200-300 méter között van, 300 méter felé csak ritkán 
emelkednek. A kistérség határán  Gagyapáti felett van a Magas hegy (328m), amely az ország 
egyik legszebb kilátó pontja.   A dombokat mindenütt kavics, homok, agyag fedi, de egyes 
helyeken grafitos agyagpalaszerű és mészkő kőzetek is feltűnnek.  
 
Ökológiai szempontból fontos része a Cserehátnak a Rakaca völgymedence,  amely a 
Rakaca patak völgyére,  annak néhány oldalvölgyére illetve mindezen területek völgytalpi 
részére terjed ki.  
 
A kistérség csereháti települései: Szászfa, Keresztéte, Pamlény, Krasznokvajda, Perecse, 
Kány, Büttös, Szemere, Pusztaradvány, Hernádvécse, hernádpetri, Fulókércs, Szalaszend, Fáj, 
Fancsal, Detek, Beret, Baktakék, Alsógagy, Gagyapáti, Felsőgagy, Csenyéte. Csobád, Forró, 
Encs, Méra, Novajidrány  Garadna és Encs közigazgatási területe részben terjed ki a Cserehát 
nyúlványaira. A kistérség központja, Encs határa a Cserehát, a Hernád völgy, és a Szerencsi 
dombság területére terjed ki.  
 
 
 A Hernád völgye 
 
(Frisnyák nyomán, Zempléni útikönyv). A Hernád árkos süllyedését tektonikus mozgások 
alakították ki a harmad-negyedkor határán. A Cserehát felől érkező patakok a Hernádot a 
völgy keleti szegélyére szorították. A Hernád folyó völgye emiatt valójában földrajzi értelem-
ben a Cserehát része. A Hernád völgye korábbi földtörténeti korokban ugyancsak a Pannon 
beltenger, majd tó része volt, időszakonként változó mélységű és kiterjedésű vízborítással. A 
Hernád és mellékvizei töltötték fel a területet. A helyenként agyagos kavics és homok réteg 
vastagsága eléri akár  az 1000 métert.  
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A völgy igazából a Cserehát dombjait választja el a Tokaj-Eperjesi hegylánctól (Zempléni 
hegység). Szélessége a kistérség  hozzávetőleg 4-8 km. Tengerszint feletti magassága 120-
150 méter körül van, és északról dél felé lejt.   A kistérség Hernád völgyi települései: Encs, 
Méra, Novajidrány, Garadna, Forró, Csobád  részben,       mivel ezen települések határai a 
Cserehát keleti lankáira is kiterjednek. Tisztán Hernád völgyi település Ináncs és 
Hernádszentandrás.  
 
 
Szerencsi dombvidék 
 
(Frisnyák  nyomán, l. előző). A dombvidék a Tokaj Eperjesi hegylánc (Zempléni hegység) 
önálló kistája. A legkeletibb, 3-6 kilométeres szélességű sávját, amely a Zempléni hegyek 
második lépcsőjének is tekinthető, Meződűlőnek hívják. Ez egy denudáció által kialakított 
pliocén kori hegylábfelszín.  
 
Az első lépcső maga a Hernád völgy, átlagban 120-150 méteres tengerszint feletti magasság-
gal.  Igen meredek lejtőkkel  magasodik felé a Meződűlő közel 300 méteres csúcsokkal jelle-
mezhető hegylába. A kistérség déli végpontján a perei Háromhalom 273, 4 m.   A hegylábak 
agyag és homok alkotta meredek falait a Hernád sokfelé alámossa, és jellegzetes földcsu-
szamlásokkal (suvadásokkal) tarkított magas partfalak jönnek létre. A nyugati peremvidék 
vad, szakadékos, meredek lejtőivel szemben a Meződűlő tetején lankás dombvidéki táj látha-
tó.  
 
A Szerencsi dombvidék kistérségre eső része lösz alapkőzetű, de Abaújszántó felől vulkáni 
tufa kőzetek határolják.  
 
A kistérség két települése, Pere, Hernádbűd,  keleti határrészei esnek a Szerencsi dombvidék, 
illetve a Meződűlő területére. Ide sorolható Encs Gibárt városrésze is. Abaújkér határa rész-
ben esik a dombság területére. A kistérség Szerencsi dombvidékre eső területének megneve-
zése nem egyértelmű, ugyanis Harangodnak is hívják. 
 
 
Zempléni hegység (Tokaj-Eperjesi hegylánc).  
 
A Zempléni hegység területén található Abaújalpár teljes közigazgatási területe, illetve 
Abaújkér-Aranyos határa. A vulkáni kőzetekből felépülő középhegységi táj egy kis része tar-
tozik a kistérséghez. Ez elsősorban a  festői szépségű Aranyosi völgy  felett magasodó északi 
hegyvonulatot érinti.  
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Az Encsi Kistérség vízrajza 
 
Mivel a kistérség főleg csereháti része völgyekben bővelkedik, azok mindegyikében vízfolyás 
is található Ezen apró erecskék nyáron többnyire szárazak. A vidék egyetlen igazi folyója a 
Hernád, jelentős még a Bársonyos csatorna, és a Bélus illetve a Vasonca és a Rakaca patakok. 
Ezek vizei a Hernádba folynak.   
 
A Bódva vízgyűjtőjéhez tartozik a kistérség északi része, amelynek jelentős része a Rakaca 
patakvidékbe sorolható. Ennek fő vízfolyása a Rakaca patak. Északi irányból sok mellékvíz 
táplálja.  Déli irányból a Rakaca mellékvize a Litkai patak, és a Bátor patak, amelynek csak a 
forrásvidéke van a kistérségben. A Kanyapta medence is a Bódva vízgyűjtőjének része. A 
főbb vízfolyások a következők. 
 
A Hernád folyó. A Hernád folyó az Alacsony Tátrában ered és Kékednél lép Magyarország 
területére. Ónodnál ömlik a Sajóba. Magyarországi hossza 108 kilométer és a folyó esése a 
hazai szakaszon 43 méter. Emiatt a Hernád nagy esésű folyó, mely sok hordalékot szállít . 
Nyáron 20-25 Celsius fok. 
 
A Hernád csak részben szabályozott folyó. Medrének szabályozására nemigen került sor. 
Emiatt a folyó mentén holtág csak kevés van (Hernádszurdok, Novajidrány, Pere). Ezek is új 
keletűek, a legrégebbi 1936-ban keletkezett, még a legfiatalabb csak 1971-ben (VITUKI 
1973). A folyó nagyon sok természetes kanyarulata megvan, ezért sokfelé vadregényes meg-
jelenésű. A folyóban gyakoriak a homok és kavics szigetek és zátonyok. A Hernád folyó a 
kistérséget Hernádvécsénél éri el, és Csobád után hagyja el. 
 
Bársonyos. A Bársonyos (Malom) csatorna, hossza 68 km. Régebben természetes vízfolyás-
ok voltak a helyén.  A Bársonyos 1784-ben sok ágra szakadó, bonyolult, igen kanyargós víz-
rendszer volt.  
 
Bélus patak (Kis Hernád, Csíkos) 
A Bélus patak, melyet Hernádszentandráson és Ináncson a népnyelv inkább Csíkos néven 
ismer, a területnek Hernád folyó mellett a legjelentősebb ökológiai szempontból is fontos 
vízfolyása. A patak Szemere Fáj és Fulókércs községek határában több kis ér formájában 
ered.  
 
Galambos patak.  A kis vízhozamú időszakos vízfolyása Forró környéki dombokon, több 
forrásból ered. Ásott medre igazából vízlevető árok, de összeköttetésben áll azokkal az ősi 
vízfolyásokkal, vízjárta területekkel, igazából a patak eredeti medrével, melyek növényzete a 
Halmaj-Csobádi gyepeket értékessé teszi.  
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Vasonca patak 
A patak a Cserehát középső részén, a kistérség területén, Felsőgagy, Csenyéte és Gagyapáti 
községeknél ered. Számos igen rövid, nyáron többnyire kiszáradó, apró erecske táplálja még a 
Cserehát egy jellegzetes kistájának, a Szárazvölgynek a patakját. A Vasonca, és a kistérség 
többi kis vízfolyása ma ásott egyenes mederben folyik.  
 
Szerencsi patak. A Zempléni hegységben ered Hejce környékén. Több hegyi patak, mint az 
Arkai, Tekeres, Alpári és Aranyosi patak által táplált állandó vízfolyás. Abaújkér határában 
érinti a kistérség területét.  
 
Aranyosi patak. A festői Aranyosi völgy állandó vízfolyása a  Zempléni hegységben.  
 
Bátor patak A kistérségben, Felsőgagy határában, a Daruszállás nevű tanya közelében ered. 
Az erecske pár kilométer megtétele után kilép a kistérségből, és a  Rakaca patakba torkollik.  
 
Tavak, holtágak. Az  Encsi Kistérség területén nagyobb természetes tó nem található. A Her-
nád völgyében ugyanakkor vannak kavicsbánya tavak, mint például Hernádvécse és Csobád 
határában.  Holtágak találhatók a Hernád mentén Hernádszurdok, Hernádvécse, Vizsoly, 
Hernádszentandrás, és Hernádbűd határában. Említésre méltó vízi vegetáció nem alakult ki 
rajtuk.  
 
Régi folyómedrek, vízjárta területek A Hernád völgy és a kistérség területén nagy számban 
találhatóak ősi folyómedernek látszó alakzatok, mélyedések.  Legtöbbjüket sajnos 
„meliorálták”,  így állandó vagy az év nagyobb részében víz alatt álló területek nincsenek 
közöttük. Sok kiszáradt régi folyómeder van például Encs,  Fügöd, és Pere térségében.  
 
 
A Kanyapta Menti Települések földrajzi helyzete. 
 
A Kanyapta Menti Települések  Délkelet Szlovákiában, a magyar határ közvetlen közelében 
találhatók. Itt végződnek a Cserehát dombvidék északi lejtői. A legmagasabb „csúcsai” va-
lamivel 300 méter felé emelkednek. A dombvidék magyar területin található kisebb-nagyobb 
erdőségei itt elmaradnak, csak apróbb erdőfoltok találhatóak Szlovákia területén. A dombol-
dalak jó része szántóföld, illetve legelő. Ezen a vidéken már az 1. katonai felmérés (1784-85) 
táján sem jeleztek a térképek nagyobb erdőségeket, eltérően a dombgerincen túl, ma Magyar-
országhoz tartozó tájaktól, melyeket szinte összefüggő erdőségek fedtek egykoron.   A falvak 
egy rész – Perény, Him, Alsólánc, Felsőlánc,  Buzita, Reste, a dombok lejtőire települt, oda, 
ahol a táj a Kanyapta medence síkjába simul. Egyedüli kisebb vízfolyása a Lánci patak, mely-
nek vízét kisebb tóvá duzzasztották.  
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A Cserehát dombhátait a mintegy 10 kilométer szélességű Kanyapta medence választja el az 
Északi Kárpátok déli vonulataitól. A Kanyapta medence lapályait az 1. katonai felmérés ide-
jén  összefüggő mocsárvilág borította. Ennek vizeit túlnyomórészt  a Kárpátok hegyeben ere-
dő patakok szolgáltatták. A Kanyapta lapályán de nyilván vízmentes területeken találjuk töb-
bek között Nagyida és Komaróc, és Szeszta falvakat. Napjainkra az egykori összefüggő mo-
csárvilág szinte teljesen eltűnt. A lapályt csatornák és ásott mederben folyó patakok  (Ida, 
Kanyapta) hálózzák  be. A földek túlnyomó része szántóföld, illetve néhol legelő. Az egykori 
Kanyapta mocsár egyik gócpontjában, Alsó- és Felsőlánc határában halastavak vannak.  
Az encsi kistérség életföldrajzi helyzete 
 
Az encsi kistérség őshonos vegetációit, illetve élőhelyeit tekintve igen változatos. A megye 
főbb élőhelyeinek majd mindegyike előfordul a területén, kivéve talán a Borsodi Mezőség  
szikes lápvilágát, és az összefüggő magashegyi bükkösöket. A lápok és szikesedő foltok a 
kistérség területén is fellelhetők.  
 
A megye életföldrajzi jellemzése is jól illik a kistérségre is, mivel annak közigazgatási terüle-
te az alföldi sík vidék tőszomszédságában  kezdődik, és  kiterjed a Cserehát illetve a Hernád 
völgy,  Szerencsi dombvidék, és a Zempléni hegység  tájaira.   A Hernád lapos völgyében az  
erdős sztyeppek,  mocsarak, holtágak,  ártéri galéria erdők maradványai, sőt a szikes foltok a 
Magyar Alföld növényvilágát hozzák a kistérség déli részébe.   A déli domboldalak szőlős 
kertjeinek, és szántóföldjeinek a helyén eredetileg elhelyezkedő  a tatárjuharos illetve még 
jellemzőbb módon a mezei juharos  tölgyesek ugyancsak   alföldi növénytársulások, amelyek  
a középhegységek lösszel fedett déli lejtőire is felhúzódnak. A Cserehát dombhátain  növő 
kocsánytalan,   cseres és gyertyános tölgyesek  már a középhegységek jellemző vegetációs 
zónáit jelentik. A kistérség középső és északi tájain ezek az erdőtársulások válnak jellemzővé.  
A megyében jellemző fő növénytársulások közül  a  középhegységekre jellemző élőhelyek a 
kistérségben Abaújalpár határában illetve az Aranyosi völgy szurdokában fordulnak elő.  
  
A kistérség területe a természetes növénytakaróját tekintve a csereháti és  a Hernád völgyi 
tájakon az Északi Középhegység (Matricum) flóravidékének  Tornai (Tornense)  flórajárásá-
hoz tartozik. A Hernádtól keletre fekvő területek már a Zempléni Hegység (Tokajense)  flóra-
járásának részét képezik.   
 
 
 
 
 
Természetvédelem az Encsi Kistérségben 
 
A kistérség területe két nemzeti park felügyelete alá tartozik. 
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Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság.  A Hernád folyó vonaláig  felügyeli a Cserehát és a 
Hernád völgy területét. 
Bükki Nemzet Park Igazgatóság. A Hernádtól keletre eső részek tartoznak a felügyelete alá, 
azaz  a kistérség egy kis része. 
 
2005 január 1-től a természetvédelmi hatósági feladatokat is az Észak-Magyarországi Kör-
nyezet, Természetvédelmi és Vízügyi Hivatal látja el.  
 
A kistérség elsősorban csereháti és Hernád völgyi részein a természeti értékek  feltárását és 
kutatását  a korábbi évtizedekben igen elhanyagolták.  Az utóbbi évtizedben viszont,  elsősor-
ban az Aggteleki és a Bükki Nemzeti Parkok  feltáró tevékenységének köszönhetően komoly 
tudományos adatgyűjtés kezdődött. Ennek eredményeként az Aggteleki Nemzeti Park elkészí-
tette a Csereháti Tájvédelmi Körzet kialakításának tervét. Ez  elsősorban az Északi Cserehát 
vidékére terjed majd ki, és a kistérségből a Rakaca patakvidék területére terjed majd ki. Ez a 
kistérségben  Szászfa, Krasznokvajda, Felsőgagy, Csenyéte, és Szemere  községek, és a szlo-
vák határ  által határolt  területekre terjed majd ki.   
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A természetvédelmi tervek szerint a kistérségben  még egy tájvédelmi körzet is alakul majd. 
Ez a  Hernád Zöldfolyosó Tájvédelmi Körzet. Ez a  természetvédelmi terület a  Hernád 
folyót követő  természetközeli erdők és gyepek területén jön majd létre.  A Szerencsi domb-
vidék  területén a tájvédelmi körzet a meredek, botanikai és zoológiai szempontból érdekes 
meredek nyugati hegylábra terjed majd ki, egészen a mezőgazdaságilag hasznosított  platóig. 
Itt találhatóak a Hernád geológiai szempontból kuriózumnak számító magas és szakadó part  
rendszere is.  
   
A NATURA 2000 hálózat az Európai Unió természetvédelmi rendszerének a része. Különle-
ges Madárvédelmi és Különleges Élőhely Védelmi területekből tevődik össze. A Hernád völ-
gyében előreláthatólag jóval nagyobb területekre terjed majd ki, mint a tájvédelmi körzet. 
Létrehozását a parlagi sas és a haris madarak jelentős populációja, és a csíkos szöcskeegér 
nevű igen ritka kisemlős előfordulása indokolta. NATURA 2000 területek a Kanyapta me-
dencében is vannak (1. ábra), részben az egykori mocsárvilág helyén található halastavak 
környékén. 
 

1. Ábra. NATURA 2000 hálózat elemei Kassa illetve a Kanyapta menti falvak Társulá-
sának területén. (Forrás:hunskenv.com) 

 
A Cserehát területén a legutóbbi ideig  országos jelentőségű természetvédelmi területek nem 
voltak. Néhány  éve a lápok ex-lege védelmét kimondó természetvédelmi törvény értelmében  
országos védettséget kaptak a kistérségben a következő települések határában fellelhető lápte-
rületek: Büttös, Csobád, Detek, Ináncs, Kány  Litka,  Pamlény, Szalaszend, Szászfa, Szemere.    
 
A kistérség területén  kunhalmok, földvárak is találhatók. Ilyen  a Perei Háromhalom, és a 
Gata földvár néhány kilométerre északra Gibárt és Hernádcéce határában. A földvárak terüle-
tét a természetvédelmi törvény szerint ugyancsak ex-lege védelem illeti meg.  
 
Országos  védettséget élvez 1994 óta az Abaújkéri Sóstó legelő 70 hektáros területen. Első-
sorban mint a madár vonulások állomása játszik fontos szerepet. Főleg tavasszal nagy terüle-
ten vízzel borított részein ritka parti és vízi madarak lepik el, így a cankó félék és a bíbicek. 
Költ itta sárga billegető, tövisszúró gébics, és a mezei pacsirta is. Ragadozó madarak védett 
táplálék állata az ürge, amely ugyancsak fellelhető a legelőn.  
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Korábban megyei védelem alatt állt Abaújkér határában,  de Gibárt közelében, a Hernád árte-
rületén, egykori ligeterdők maradványaként egy hatalmas termetű fehér nyár, a Mihály bácsi 
fája. E tanulmány szerzője  három éve maga is látta a félig elszáradt, de kapitális méretű fa-
matuzsálemet, melyet mára teljesen körülvettek  a  nemesnyár ültetvények.  
 
A kistérség területén védettséget élvez a fáji, és a szemerei kasténykertek növényállománya 
is.  
 
Helyi védelem alatt álló természeti értékek és területek a kistérségben eddig Encs kivételével 
nem  jöttek létre. A tény is jól demonstrálja, hogy a  meglevő nagyszámú természeti értékről a 
helyi lakosság, sőt a helyi önkormányzatok sem tudnak. A jelen tanulmány emiatt is különös 
gondot  fektet a természeti értékek bemutatására. 
 
Élőhelyek és természetesség az Encsi Kistérségben 

 
A B-A-Z Megyei Környezet Állapot felmérés szerint   a kistérség élőhelyei sziget jellegűek. 
Összefüggő természetközeli élőhelyek nem találhatók,szinte  mindent szántóföldek vesznek 
körül. 
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2. Ábra. Élőhelyek természetessége a kistérségben. (Forrás: Megyei Környezeti Állapot 
Felmérés.) 
 
A természetességi viszonyokat bemutató térképen  (2. ábra) még nyilvánvalóbb, hogy a ter-
mészetes és féltermészetes foltok a kistérség déli részén ritkábbak és elszigeteltek. Az érzé-
keny természeti területek (ESA) a mezőgazdaság témakörét érintik. Az itt bemutatásra kerülő 
országos léptékű térkép (3. ábra) tanulsága szerint az Encsi Kistérség teljes területe valami-
lyen szintű ESA terület.   

 
3. Ábra. Érzékeny természeti területek (ESA) az Encsi kistérségben. Piros: magterület. 

Zöld: Igen fontos  terület, Narancssárga: Fontos terület, Citromsárga: Potenciális 
terület. (Forrás: Nemzeti Agrár Környezetvédelmi Program) 
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Az ökológiai folyosók és hálózatok kijelölése az utóbbi évek természetvédelmi feladatai közé 
tartozott. Ennek megfelelően ezek a rendszerek még nem igazán kiforrottak, az egyes forrá-
sok anyagai eltérhetnek egymástól. Ez a helyzet a kistérség esetében is. 
 
A 4.   ábra tanulsága szerint az Encsi Kistérség és a Kanyapta Menti falvak társulásának terü-
letén  terület összefüggő természetes élőhely komplexek is vannak, és így azok a mindkét 
ország nemzeti ökológiai hálózatának részei.  
 

 
 
4. ÁBRA. Nemzeti ökológiai hálózat által érintett kistérségi területek az  Encsi Kistérség 
és a Kanyapta Menti Falvak Társulásának területén. (Forrás: hunskenv.com) 
 
Az alábbi ugyancsak országos szintű magyar  térképen (5. ábra) a nemzeti ökológiai hálózat 
részei már pontosabban  be vannak jelölve. 

 
 
5. ÁBRA. A magyar Nemzeti Ökológiai Hálózatok részletes kistérségi kiterjedése. Zöld: 

Országos ökológiai hálózat övezete. (Forrás: Országos Területrendezési Terv. 
Készítette: VÁTI) 
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A megyei területrendezési terv (6. ábra) igen részletesen jelzi az országos jelentőségű védett-
séget élvező  határrészeket, a természeti területeket, és az ökológiai hálózatok részeit.  
 

                              
 
6. Ábra. Megyei jelentőségű ökológiai hálózatok 
 
 
 
 

7. Ábra. A kistérség potenciális vegetáció térképe. (Forrás: Megyei Környezeti Állapot 
Felmérés.) 
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8. Ábra. A vegetáció térkép magyarázata. (Forrás: Megyei Környezet Állapot Felmérés) 
 
Egy terület, így az Encsi Kistérség (7, 8 ábrák) potenciális vegetáció térképe az eredeti érin-
tetlen 
élőhelyi állapotokat hivatott demonstrálni. Azaz megtudhatjuk tanulmányozása során, hogy 
egy adott területen milyen vegetáció  az őshonos. Ennek jó része mára az emberi tevékenység 
áldozatául esett. Mindenesetre a Hernád, a Vasonca, a és Rakaca patakok sík völgyeiben ere-
detileg  puhafa  (fűz, nyár) ligeterdők nőttek. A Hernád völgy magasabb  fekvésű részein a 
kőris-szil-(kocsányos tölgy) keményfa erdők is jelen voltak. A Cserehát déli, és délkeleti lan-
káin, és a Szerencsi  szigethegység kistérségi részein tatárjuharos alföldi lösztölgyesek nőttek. 
Az utóbbi Hernád felé néző meredek lejtőin löszpusztarétek is voltak, s vannak még ma is. A 
Cserehát jó részét cseres tölgyesek uralták. A fenti növényvilág maradvány foltjai ma is élnek 
még e tájon, bár mint láttuk, területük jelentősen lecsökkent.  

  
Az Encsi Kistérség  és a Kanyapta medence területén található főbb természetközeli  
élőhelyek  
 
Az Encsi Kistérség területe élőhelyek szempontjából igencsak változatos vidék. Az alföldi 
jellegű déli Hernád völgytől a hegylábi löszsztyeppeken át egészen  dombvidéki – csereháti – 
erdők gyepek, illetve Abaújalpár valamint Aranyos határában a Zempléni hegyvidék közép-
hegységi erdei uralják a tájat. Az alábbiakban felsorolt élőhelyek részben a Kanyapta meden-
cében is fellelhetők.  
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Az Á-NÉR (Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer) és az  országos növényi  élő-
hely térképezés (MÉTA program)  céljaira kialakított Á-NÉR  módszertani útmutatót követve  
az alábbi főbb élőhelyek jellemzik a területet.  A növénytársulások neve után az Á-NÉR kó-
dot zárójelben említjük meg. Ez a rendszer Magyarországon érvényes! 
 
Állóvizes, sulymos, békalencsés, rucaörömös, tócsagazos  hínár (A1).  A területen béka-
lencsés hínár növénytársulások találhatóak  a Hernád folyó kisszámú holtágaiban, és a Bélus 
patak (Csíkos) vizében, Fügödtől délre.  
 
Tündérrózsás, vízitökös, rencés, kolokános  hínár.  (A23). A Bélus patak (Csíkos, Kis Her-
nád) vizeiben fordul elő, Fügödtől délre.  Jellemzője a vízitök,  és a nyílfű nevű, nem védett, 
de  az Északi Középhegységben illetve peremterületein nem gyakori növények jelenléte. (9. 
ábra) 
 

 
9. Ábra. Vízitök hínár (A23). A Csíkos jellegzetes természetközeli élőhelye. (Fotó: K. 
Dessler) 
 

Nem  tőzegképző  nádasok  és gyékényesek. (B1a).  Vízfolyások, vizes  területek mentén 
többfelé, szinte mindenütt előfordul, de a kiterjedése soha sem igazán nagy.  Jellemzői a nád 
és a gyékény fajok.  
 
Zsombéksásosok (B6).  A Rakaca patak vizes élőhelyein, és a Sas patak mentén (Szirákó 
völgyben) kis területeken, és a  Hernád völgy nedves gyepeiben elszórtan fordul elő.  
 
Láprétek  (D1) és a kékperjés láprétek  (D5) .  Olyan vizes élőhelyek, ahol egész évben 
állandó a vízborítás, vagy a talajvíz szint a felszín közvetlen közelében van. A kistérségben  a 
Rakaca patakvidéken gyakori, természetvédelmi szempontból igen értékes növénytársulás.  
 
Mocsárrétek. (D34). Ezek a növénytársulások olyan helyeken fejlődnek ki, ahol a talaj fel-
színét tavasszal víz borítja, de nyáron szárazzá válik a terület.  Elsősorban a Hernád folyó 
mentén találjuk igen eltérő természetességben fennmaradt foltjait.  
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Patakparti és lápi magaskórósok (D5). Elsősorban a csereháti patakok mentén jó 
vízellátottságú helyeken alakulnak ki.  A kistérség területén jellemző, ritka védett növénye a 
társulásnak a két-három méteres magasságot is elérő mocsári csorbóka.  
 
Franciaperjés  rétek (E1).  A láp és mocsárréteknél magasabban  fekvő de még nem száraz 
rétek. Jellemzője a franciaperje nevű fűfaj.  
 
Veres csenkeszes  hegyi rétek. (E2).  A kistérség domb és hegyvidéki, főleg a legelők terüle-
tén elsősorban  az északi Csereháton találhatóak jó állapotban levő száraz rétek.  Foltjai főleg 
Hernádszurdok, Pusztaradvány,  közelében,  a Kácsik völgy környékén, illetve  Perecse, 
Szászfa, Kány és Keresztéte települések határában  tűnnek fel.  
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Kocsordos, sziki  őszirózsás  rétsztyeppek (F3).  Egy helyen fordul elő ez az alföldi szikes 
pusztákra jellemző,  igen sérülékeny, értékes növénytársulás. Ez  Csobádtól délre, a kistérség 
határán van, a Galambos patak menti legelőn.  
 
Zárt sziklagyepek (H1) valamint felnyíló törmelékgyepek (H2) és lejtőgyepek kemény 
alapkőzeten (H3a).  A kistérség  Abaújalpár  és Abaújkér (Aranyos) határában fellelhető 
kisebb-nagyobb sziklás  helyek növénytársulása.  
 
Félszáraz  irtásrétek, száraz magaskórósok, és  erdőssztyeppek  (H4).  Főleg egykori er-
dők helyén kialakuló szárazabb erőssztyeppek fordulnak elő a térségben. Ezek olyan gyepek, 
ahol akár a Hernád völgyben, akár a dombvidékeken  sztyeppfajok keverednek  a növényzet-
be. A Hernád völgy déli részein  Csobádnál a kistérségbe alig nyúlik át a  védett dunai szegfű 
és a réti iszalag növényekkel jellemezhető sztyepptársulás.  
 
Kötött talajú löszsztyepp rétek  (H5a). A kistérség Hernádon túli területein, Pere-Gibárt 
vonalában a folyót követő dombvidék - Szerencsi dombság  - jellemző élőhelye. Ilyen nö-
vényzet fedi a kunhalmokat, így a perei Háromhalom felszínét is. Többnyire löszön kialakuló, 
meredek,  soha fel nem tört ősgyepek jellemzik ezt a ritka, védelemre érdemes élőhelyet. Ide 
tartoznak általában az ősi földutakat, szőlőskertek határsövényeit követő pár méter széles, de 
esetenként hosszan húzódó ősgyep sávok.   
 
Üde természetes  pionír növényzet (I1).  Ez az élőhely típus a Hernád folyó medrében idő-
szakosan szárazra kerülő kavics és homokzátonyokon található. (10. ábra)  
 

 
10. Ábra. Szakadópart (I2 élőhely) és homokzátony (I1 élőhely) a Hernád mentén 

Aszaló határában. (Fotó: Gaál Sz.) 
  

Löszfalak és szakadó partok növényzete. ( I2 ).  A Hernád  folyó mentén, főleg ott, ahol a 
Szerencsi dombság meredeken szakad a folyó vizébe, az ország  egyik érdekes és védendő 
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szakadó partos területe húzódik. A folyó által alámosott partszakaszok időnként leomlanak, és 
ezek növényzet nélküli felszínén pionír társulások jelennek meg. (10. ábra)  
 
Árnyéktűrő sziklai növényzet  ( I4 ). Aranyos határában az Aranyosi völgyben a kistérség-
ben  egy-két helyen, felhagyott kőbánya területén található.  
 
Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek   (OA).  Főleg elárasztott szántóföldeken , vagy  máskép-
pen zavart helyeken alakul ki. Jellegzetesen ilyen hely a kistérségben Hernádszentandrás  
illetve Ináncs határában a holtágak melletti időnként szántott nagy kiterjedésű földrész.  
 
Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok  ( OB ).  A Hernád folyó völgyében, de részben a 
kisebb patakok mentén is többfelé található, a volt mocsárrétek (D34)  helyén. Ezek szinte 
mindig olyan legelők, amelyeknek az  évszázados  legeltetés miatt  fajkészlete beszűkült, azaz 
a ritkább, taposásra és rágásra érzékeny növények kipusztultak belőle.  
 
Jellegtelen száraz és félszáraz gyepek és magaskórósok  (OC).  Az előző (OB) élőhely 
száraz megfelelője. Ezek azok a volt  erdős sztyeppek, domb és hegyvidéki kaszáló rétek, 
vagy löszsztyeppek, amelyek a korábbi legeltetés és taposás hatására  érzékeny és jellegzetes 
növényfajaikat elvesztették. A Cserehát és a Szerencsi dombvidék területén szinte minden 
település határában vannak ilyen egykori vagy ma is használt dombvidéki legelő.  
 
Az állatállomány és a legeltetések csökkenése az elmúlt  1-2 évtizedben az OB  és OC élőhe-
lyek  átalakulását hozta. Erőteljes cserjésedés indult meg - a P2b típusú élőhelyek terjedés - 
amelynek végeredménye spontán erdősödés lehet.  
 
Az OC típusú élőhelyeknek a kistérségben egy másik típusa is ismert. Ezek a régebben  fel-
hagyott szántóföldeken, illetve szőlőskertekben sokfelé megtalálható. 
 
Lágyszárú  magaskórós  özönfajok  állományai ( O15). A vízfolyások, elsősorban a Her-
nád és a Bársonyos, de kisebb vízfolyások mentén, és más nedves élőhelyeken is sokfelé meg-
figyelhető az özönfajok terjedése.  
 
Fűzlápok (J1a).  A Rakaca patak forrásvidékén fordul elő egy-két kis folton ez a sérülékeny 
élőhely. Fás  növényzete a rekettyefűz.  
 
Folyóparti bokorfüzesek  (J4).  A Hernád folyó mentén Gibárt, Garadna és Novajidrány 
határában tűnnek fel kisebb állományai. Fő fafaja a rekettyefűz, de a kosárfonó fűz, és a töré-
keny fűz is előfordul. 
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Rekettyefűz mocsár, illetve üde cserjések. (P2a).  Kisebb patakok mentén rekettyefűzzel 
benőtt nedves gyepterületek. Keveredhet a fűzfák közé bodza és galagonya is. Patakjaink 
mentén többfelé látható  főleg kisebb foltszerű állományokban.  
 
Galagonyás, kökényes, borókás cserjék (P2b), és félszáraz és száraz  erdő és cserjés sze-
gélyek (M8) A kistérség területén mindenütt előforduló igen elterjedt élőhelyek.  Fő fafajuk 
nálunk a kökény és a galagonya, és a vadrózsa fajok,  bár a Rakaca patakvidéken és 
Abaújalpár mellett helyenként a boróka is feltűnik.  
 
Sztyeppcserjések  (M6).  A kistérségünkben viszonylag ritka, de igen értékes  élőhelyek. 
Erdőszegélyekben, ősi monokultúrás szőlős területek határsövényeiben kell az előfordulására 
számítani. Fő fafajai apró termetűek, maximum 1 méteresek. A védett törpemandula cserjéje a 
Baktakék határában található és szőlőskertek határsövényében tűnik fel.  
 
Éger  és kőrislápok, égeres mocsárerdők  (J2).  Többnyire nyáron is vízborította helyek 
égerfa (mézgás éger) erdei. A kistérségben két állománya él. Az egyik Szalaszendtől északra, 
Szebenyepuszta közelében a Bélus patak mentén. Aljnövényzetét sajnos inkább csak csalán 
gyomnövényzet fedi. A másik égerláp erdő Baktakék határában van, a Fancsal felé vezető út 
mentén.  
 
Fűz-nyár ártéri erdők (J4),  A Hernád folyó árterületén található, igen gyakori élőhely típus. 
( 11. ábra) Olyan  helyeken él, amelyeket elsősorban tavasszal  egy ideig  a víz is elönti.  A 
kistérségi állományait sok apró foltocska képviseli.  

 
11. Ábra. Jellegzetes Hernád  menti táj fűz-nyár (J4) ligeterdőkkel. (Fotó: Gaál Sz.) 

 
Égerligetek  (J5).  A kistérség északi részén a patakokat égerfa galéria erdők követik, néha 
csak pár méteres szélességben, de akár több kilométeres hosszúságban. Hernádpetri, 
Hernádszurdok, Hidasnémeti és Tornyosnémeti határában a kisebb vízfolyások mentén  min-
denütt látható. Feltűnik az élőhely az Aranyosi patak mentén Abaújalpár külterületén, és a  
Bársonyos mentén, Fügöd és Ináncs között, a hernádszentandrási hídtól északra is. 
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Keményfás ártéri erdők  (J6).  A síkságok és  a szélesebb folyóvölgyek magasabban fekvő,  
jórészt árvízmentes részeit egykor hatalmas keményfa ligeterdők borították. Fő fafajuk a ko-
csányos tölgy, és a kőrisfa. A kistérségből szinte teljesen eltűnt. 
 
Gyertyános kocsánytalan tölgyesek  (K2).  Elsősorban a Csereháton,és az Aranyosi völgy-
ben  elterjedt élőhely típus. A Cserehát  erdei, illetve erdő foltjai általában nem egy élőhely 
típushoz tartoznak, hanem több típus keveredik bennük.  
 
Cseres kocsánytalan tölgyesek. (L2a).  A Cserehát, és az Aranyosi völgy  talán legfontosabb 
erdei  élőhely típusa.  
 
Hegylábi  és dombvidéki elegyes erdők  (L2x).  A Cserehát déli részén elterjedtebb, szinte a 
teljes megmaradt erőfoltokra kiterjedő élőhely.  Pere és Hernádbűd határában is feltűnnek az 
L2x élőhely apró maradványai.  
 
Szurdokerdők  (LY1).  Az Aranyosi völgy meredek sziklás részein feltűnik ez a társulás 
típus, melyet itt gyertyán, és néhány juhar faj alkot. Sajnos a legszebb részeit tarra vágták.  
 
Őshonos fajú, elszórva álló fák csoportja, vagy egy  egyed szélességű  erdővé nem záródó 
fasorok.  (RA).  A facsoportok jellemző példája a kistérség területén a kisebb vízfolyásokat 
követő fűzfa, illetve égerfa  sorok. Minden patakunk mellett feltűnnek, a kistérség déli részén 
inkább a füzesek, az északi részén inkább az égeresek a jellemzőek.  
 
Telepített erdőültetvények (S) . Nem természetes illetve természetközeli élőhelyek, mivel 
mesterségesen hozzák őket létre.  A kistérségben a  telepített erdők  három típusa fordul 
elő.Ezek nemesnyárasokat (S2)  erdeifenyvesek (S4), a telepített  (S1), és spontán módon (S6) 
terjedő akácosok.  
 
Fás legelők , felhagyott legelőerdők (P54).  Kány és Perecse hátárában találhatók olyan er-
dők, amelyeket még néhány éve is legeltettek.  
 
Ősi fajtájú, gyepes, és/vagy erdősödő, extenzíven művelt gyümölcsösök  (P7).  
A Cserehát és a Szerencsi dombvidék extenzíven művelt, pusztuló külterületi zártkertjei, me-
lyek eredete a középkorba nyúlik vissza. és az 1. katonai felmérés térképein is szerepelnek. 
Ezek a „szőlőhegy”-ek. Sokszor ritka élőlények lelőhelyei.  
Kastélyparkok és arborétumok egykori  vegetáció   maradványai (P6)  A kistérségben 
ismert régi kastélyparkok találhatóak Encs-Abaújdevecser, Fáj, és Szemere  belterületén. 
Ezek védettséget is élveznek.  
 
A biológiai sokféleségre ható fő tényezők – természetesség és degradáltság az Encsi  
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Kistérség határában 
 
A biológiai sokféleség  - biodiverzitás - optimális mértékben a teljesen természetes körülmé-
nyek között létezik. A természetes állapotok megbomlását az élő közösségek degradáltsága, 
leromlása jelzi. A leromlást korunk ember által előidézett civilizációs hatásai, városiasodás, 
ipari és mezőgazdasági tevékenységek idézik elő. Főleg növénytársulások esetében azok álla-
potát jól jelzik a természetesség-degradáltság kategóriái. A degradáltság mértékének megálla-
pítása bizonyos fokig szubjektív becslés eredménye. Általában 1-5 számmal jelzett mértékű 
természetesség-degradáltság skálát szokás használni. 
 
1. A természetes állapot teljesen leromlott. Az eredeti növénytakaró nem ismerhető fel. 
Csak gyomok, jellegtelen növényfajok ismerhetőek fel. Ebbe a kategóriába sorolhatóak –a 
kistérségben is - a szántóföldek, bányaudvarok, meddőhányók, vizes beton és kőpartok (kö-
vezett patakpart), intenzív erdészeti és gyümölcs kultúrák. 
 
2. A természetes állapot erősen leromlott. Az eredeti növénytársulások csak nyomokban 
ismerhetőek fel. Ilyenek például az erősen leromlott legelők, mesterséges vízfelületek, szántó-
ra vagy gyepekre telepített erdők, mint a kistérség határában a nemes nyár ültetvények, vagy 
az elhanyagolt szőlő ültetvények jelentős része. 
 
3. A természetes állapot közepesen leromlott. A természetes vegetáció elemei megfelelő 
arányban vannak jelen, de színező elemek, védett fajok nem találhatóak meg. Ebbe a kategó-
riába sorolhatóak a túlhasznált ma gyakran elhanyagolt legelők, így a kistérség legelők jó 
része, és az ártéri ligeteink erőteljesen kitermelt területei is.  
 
4. Az állapot természetközeli, az emberi beavatkozás nem jelentős, a fajszám nagy, a színe-
ző elemek – védett fajok száma jelentős. Ide sorolható a kistérség határában a láp és mocsár-
rétek egy része, a határsövények ritka növényeket (törpe mandula, macskahere, pusztai 
meténg) rejtő fragmentjei, az erdők szebb, nem ültetett tatárjuharos, cseres és gyertyános töl-
gyesei, a legelők színesebb részecskéi, és az összefüggő ártéri ligeterdőink. 
 
5. A természetes, érintetlen állapotban fennmaradt termőhelyek. Ezek általában országos 
védettséget élveznek. Ide sorolható a Rakaca patak láprétjeinek értékeket rejtő  részei, a kis-
térség területén sok ponton,   vagy a Csobád  határában fellelhető gyepek, vizes élőhelyek 
egyes foltjai, illetve a Szerencsi dombvidéken a  Háromhalom és környéke.  
 
Végeredményben, mint az országban mindenütt, a kistérség területén is észlelhető a biológiai 
sokféleség beszűkülése, az érzékenyebb fajok eltűnése. Mindemellett a kistérségben éppen 
annak viszonylagos „elmaradottsága” miatt, mivel annak területét az elmúlt évtizedek iparosí-
tási hulláma nem vagy alig érintette, viszonylag sok foltja maradt fenn az ősi növényvilágnak. 
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Érzékelhető viszont az a tény, hogy a kistérség területe, főleg a Cserehát vidéke  a késői kö-
zépkor és a XX. század első felének idején viszonylag sűrűn lakott térség volt. A mezőgazda-
sági tevékenységek révén a terület egy részét túlhasználták. Sok rossz minőségű föld vált 
szántófölddé, vagy ma kihasználatlanul álló legelővé. A tevékenységek miatt az élővilág bi-
zonyos beszűkülése ment végbe. Az egyes élőhelyek felsorolása során a természetesség be-
csült fokát az 1-5 fokozatú listán minden esetben feltüntetjük. 
 
Erdők állapota, fapusztulások 
 
Kétszáz évvel ezelőtt jóval több erdő – 40% -  borította a Hernád völgyét és a dombvidékeket 
is. Ez ma mintegy 20%-ra csökkent. A kistérség határában, hasonlóan az országos  trendek-
hez, természetközeli erdők állapotának fokozatos romlása tapasztalható. Az erdők egy részét 
tarra vágták. A tarvágást követő erdőtelepítések az esetek jó részében elmaradnak, illetve ha 
van is telepítés, ez iparszerű fatermelésre szolgáló, sorokba ültetett, tájidegen fákat jelent. 
 
A téli falopások is erőteljesen csökkentik a fák számát az egész határban  
 

 
Erdőpusztulások mértéke, levélvesztés mindkét kistérségben  
 
(Forrás:pointernet.pds.hu/forest). Közép-Európának, szinte már nincs egyetlen erdeje sem, 
amelyet teljesen egészségesnek lehetne tekinteni.  A fák megbetegedése igen hosszú folya-
mat, de egy idő után biztosan bekövetkezik és visszafordíthatlan. 

Közép-Európában az új típusú fabetegségek elsősorban a kocsánytalan tölgyet károsítják, de 
valamivel kisebb mértékben több helyen pusztulnak a kocsányos tölgyek, égerek, kőrisek, az 
ültetett erdeifenyők és a fekete fenyők. A betegségek jelei észlelhetők a bükkösökben is, azaz 
gyakorlatilag az összes őshonos fafajtánk veszélyben van. 

Sokáig azt hitték, hogy a füstgázok miatt haldokolnak a fák. Később kiderült, hogy ennek 
többféle tényező közös hatása az oka. Természetesen a füst sem ártatlan, minthogy a 
növényekre igen káros kén-dioxidot, vagy klór- és fluorvegyületeket, fémeket, kormot tartal-
maz, amelyek eltömítik a gázcserenyílásokat. 

Külön fejezetet érdemel a megnövekedett gépkocsiforgalommal járó környezetszennyezés. 
Az elképesztően sok autó elképzelhetetlenül sok kipufogógázt bocsát ki.  

Az egészséges fák képesek arra, hogy az őket naponta érő szennyezéseket feldolgozzák, 
egyetlen év káros hatásai még elviselhető számukra, minthogy az csak egy levélgenerációt 
érint. De a káros hatások hosszú évtizedekig, szisztematikusan teszik tönkre a fák egészségét.  
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A légkörből származó káros hatások mellett jelentkeznek a talaj szennyezéséből származó 
terhek, valamint a savas esők.  A sav kioldja a humuszból a fémionokat, többek között az 
alumíniumot, amelyet a fák gyökereiken felszívnak, megmérgezve magukat. Elpusztul a fák 
gyökerei és a gombák közötti életközösség, felborul a vízháztartás és a káros hatások fele-
rősödnek a lombozatban. Mindez hosszú évtizedek alatt megy végbe, igen lassú láthatatlan 
folyamatok eredményeként. A kezdetekben semmi sem észlelhető folyamatból, mert a fa 
pótolja a veszteségeit, de egy idő után nem bírja tovább és megbetegszik. Ekkora már szem-
mel látható jelei vannak a pusztulásnak, levélhullás és elszáradás, sárgulás, kiszáradás után a 
fák állva pusztulnak el.  A levélvesztés a Kanyapta mentén éppúgy észlelhető, mint a szom-
szédos magyar területeken. Szlovákiai források ennek mértékét  a 12   ábrán látható módon 
ítélik meg. 

 

 

12. Ábra. A levélhullás mértéke 31-40% (bal oldali kép) és 41-50% (jobb oldali kép) a 
Kassa környéki erdőkben. (Forrás: S.A.Z.P. Banska Bystrica) 

A Kanyapta medencében kevés az erdő, de így is látható, hogy annak környezetében leg-
jellemzőbb a 31-40% közötti levélhullás. A magyaroszági adatokat és tendenciákat a  13. 
ábrán láthatjuk.  
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13. Ábra. A beteg fák aránya az északkelet magyarországi erdőkben. Az Encsi Kistérség 
kék kontúrral bejelőlve. (Forrás:www.pointernet.pds.hu/forest) 

Látható, hogy  Északkelet Magyarországon általában magasabb a beteg fák aránya az erdők-
ben, mint a többi határos országrészben. Ez egy általános északnyugati irányú szennyezést 
sugall, ahol a Kelet-Szlovákiai Vasmű egyedi hatását elkülöníteni nem lehet.  

A tanulmány írója 2004 évben Hernádpetri környékén,a Dél-Szlovákiai Vasmű területétől 
légvonalban talán 10 kilométerre délre  ültetett lúcfenyvesben jelentős pusztulást tapasztalt. A 
fák lombozata vöröses színt vett fel és elszáradtak. Hasonlóan ültetett erdei fenyők spontán 
pusztulása figyelhető meg Szemere térségében, (Kánás erdő) a határ közvetlen közelében.  
 
 
Gyepek állapota az Encsi Kistérségben 
 
A kistérség területén a gyepek, főleg a nedves gyepek  képviselik az értékes természeti terüle-
tek jelentős részét. Ezek területe is radikálisan csökkent az elmúlt 220 évben (14. ábra), főleg 
a Hernád völgyében.  A maradéknak csak egy kis része értékes kaszálórét. Főleg a Hernád 
folyó mentén, illetve részben a kisebb vízfolyások környékén és csak kis számban maradtak 
fenn. Fajgazdagságuk jóval nagyobb, mint a legeltetett, taposásnak, rágásnak kitett gyepeké. 
A gyepeink igen értékes képviselői a löszpuszta gyepek. Ezek jellegzetes foltjai a Szerencsi 
dombvidék Hernád felé eső meredek lejtőin maradtak fenn. A gyepterületek harmadik fő kép-
viselője a dombvidéki erdőirtások területén létrejött dombvidéki legelők. Ilyen legelő szinte a 
kistérség minden településének határában fellelhető. Ahol a legeltetés miatti faj beszűkülés 
nem annyira jellemző, ott erdős sztyepp növényzet található, s ritkább fajok is feltűnnek.  
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14. Ábra. Ináncs és Hernádszentandrás környéke az 1. katonai felmérés (1784) idején. A 
világos területek a szántóföldek, a zöld a rét és a legelő. A vonalkázott terület erdő és 
cserjés. A vonal mérete a fák, cserjék méretét jelzi.  
 
A gyepeinkkel kapcsolatos fő gond napjainkban a legeltetés és a kaszálás elmaradása. Ennek 
nyomán, a nedves kaszálóréteken magas füvű, kevéssé virágos, kevéssé értékes elgyomoso-
dott növénytársulások jönnek létre.  Az egykori erdőirtások területek helyén található gye-
pekben  intenzív erdősülés veszi kezdetét. Előbb a cserje fajok – vadrózsa, galagonya, kökény 
– jelentkeznek, majd a spontán erdősülés révén a rég kiirtott erdő társulások fajai tűnnek fel. 
 
A korábbi legelők helyén sokfelé tudatos erdőültetés figyelhető meg. Ez természetvédelmi 
szempontból akkor lehet helyes, ha őshonos fafajok felhasználásával történik. Így, igaz  hosz-
szú idő elteltével, a korábbi erdő társulások regenerálódása mehet végbe. Ha viszont tájidegen 
fajok – akác, fenyőfélék – telepítése történik, az más káros hatásokat indít el.  
 
 
„Határsövények” és szőlőskertek természetvédelmi jelentősége  
 
Az egész Encsi Kistérségi területre jellemző, hogy az  erdők  elsősorban az északi fekvésű 
domboldalakon maradtak fenn.  A déli domboldalak szántóföldek, illetve  gyakorlatilag min-
den falu határában akár több helyen is szőlős-gyümölcsös, ( Á-NÉR besorolás szerint P7 élő-
hely) növénytársulások helyei, s ezek  az úgynevezett „szőlőshegyek”.  Ez utóbbi területeken 
évszázadok óta külterjes ősi művelésű szőlő és gyümölcs  termelés folyik.  Az ilyen módon 
kaszált régi gyümölcsösök aljnövényzetében sokszor értékes erdei növény és állat fajok élnek.  
 
A határsövények, vagy ahogy a vidéken  nevezik a  „szőlősgarádok” (Á-NÉR besorolás P2b) 
- amellett hogy kökény,  és galagonya, ritkábban bodza és kecskerágó cserjék alkotta bozóto-
sok,  az  eredeti erdei  fafajok, cserjék és lágyszárú növények  élőhelyei is. Fő fafajuk a ko-

186 
 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 
187 

 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

csánytalan tölgy, de molyhos és kocsányos tölgy is akad bennük. Igen sokszor látható itt me-
zei juhar, és a Cserehát  déli részén,   illetve a Cserehát keleti és nyugati szegélyein a tatárju-
har is gyakorinak mondható.  
 
Igen szoros fizikai kapcsolat tapasztalható a „határsövények” és a környező erdők között azo-
kon a területeken, ahol az ősi szőlő és gyümölcsös „szőlőshegyek” illetve P7 társulásaik  ma 
is meglevő erdőkbe ékelődnek (Fancsal , Forró, Encs-Abaújdevecser, Baktakék, Beret, Detek, 
Szemere).  Ezeken a területeken a határsövények és a szomszédos  erdők legtöbbször közvet-
len  fizikai kapcsolatban állnak, összenőttek.   
 
A fent leírtak miatt a környék határsövényei, „szőlőgarádjai” és szőlőskertjei különös termé-
szetvédelmi jelentőséggel bírnak. Ezek az élőhelyek, mint extenzív művelésű kultúr területek, 
a  területen korábban élt és évszázadokkal ezelőtt kivágott  erdei  élőhelyek növény és állatvi-
lágának menedékei. 
A Hernád völgy természetközeli élőhelyei 
 
A Hernád völgy flórájáról mindeddig kevés irodalmi adat jelent meg, bár éppen az elsők egyi-
ke 109 éves. BORBÁS (1896 ) így jellemzi a Hernád partjának növényzetét Kassa térségében. 
„ A Hernád partján Chenopodium botrytis, Polygonum tomentosum, Herminia glabra, 
Stellaria viscida, Myricaria germanica (selyemciprus) a legnevezetesebb. Sőt hol a rétet víz is 
nedvesíti, Acorus calmamos, Iris sibirica,  I. Pseudo-acorus  (sárga liliom), Typha latifolia, 
Sparganium ramosum, Triglochine palustris, Pedicularis palustris stb. is található”  Gazdag, 
ma már jórészt védett növényekből álló letűnt vízi világot sejttet ez a felsorolás a Hernád 
mentén, bár ne feledjük, a történelmi Abauj vármegye Hernád partjának jellemzéséről volt 
szó. 
 
Mi is maradt mindebből? A következő áttekintés ezt kívánja bemutatni.  A tanulmány ezen 
részének forrása Farkas J. 2001 évi munkája, amely az Aggteleki Nemzeti Park megbízásából 
készült. A fenti munka  Hernádvécse és Hernádszentandrás közötti része kerül ismertetésre, 
mivel ez  jórészt az Encsi Kistérség  területén van. A tanulmányban ezután az érdekesebb 
(nem mindig védett) fajok neveit aláhúztuk.  A védett fajok neveit kövér betűkkel írjuk.  
 
 
 
 
A Hernád völgy élőhelyeinek fajösszetétele 
 
Békalencse hínár (A1). A kevés holtág jellemző élőhelye. A fellelhető fajok: békalencs e 
fajok (Lemna trisulcata, Lemna minor, Spirodela plyrrhiza). 
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Gyökerező hínár (A23)  Holtágakban és a Csikos patakban  tűnik fel.  Érdes tócsagaz 
(Ceratophillum demersum) a fő képviselője. 
  
Fűz és nyár puhafa ligetek.  (J4). Apróbb foltokban sokfelé előfordulnak. Főbb növényfaja-
ik a következők:   fehér fűz (Salix alba), fehér nyár (Popupus alba),  szürke nyár (Popopulus 
canescens) fajokból, illetve a közéjük elegyedő mézgás éger (Alnus glutinosa) fafajokból áll. 
A cserjeszint bokor füzei a fehér fűz (Salix alba), mandulalevelű fűz (Salix triandra), kosárfo-
nó fűz (Salix viminalis),  törékeny fűz (Salix fragilis) fűzfa fajokból áll. A  bodzafa 
(Sambucus nigra), podagrafű (Aegopodium podagraria) gyalogbodza (Sambucus ebulus), 
bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus) is feltűnik a cserjeszintben. Az erdők aljnö-
vényzetében két páfrány faj is előfordulhat. Ezek a  hölgypáfrány (Athyrium filix-femina)  és 
az erdei pajzsika  (Dryopteris filix-mas).  
 
Az erdők aljnövényzete degradált, gyomos (O15 élőhely). Fő alkotói a kanadai aranyvessző 
(Solidago canadensis), nagy csalán (Urtica dioica), hamvas szeder (Rubus caesius), madvetalp 
(Heracleum sphondylium), borsos keserűfű (Plygonum hydropiper), lapulevelű keserűfű 
(Polygonum lapathifolium), csalán. Ezen a területen is megjelennek a gyomszerű lián növé-
nyek. Fő képviselőik a komló (Lupulus humulus), süntök (Echinocystis lobata), és a sövény-
szulák (Calystegia sepium).  
  
A bokorfüzesek (J3) a folyó partján néhány helyen jelennek meg,  és kevés van belőlük. Al-
kotói a  törékeny fűz (Salix fragilis), mandulalevelű fűz (Salix triandra), kosárfonó fűz (Salix 
viminalis). Fő aljnövényzetük a pántlikafű (Phalaroides arundinacea), barna palka (Cyperus 
fuscus). 
Nádasok és gyékényesek (B1a).  A nád (Phragmices australis),  gyékény fajok (Typha 
angustifolia, Typha latifolia) fajok túlsúlyával jellemezhető nádas társulások.  Jelen van még 
az fehér tippan (Agrostis alba), réti füzény (Lythrum salicaria), vesszős füzény (Lythrum 
virgatum), pántlikafű (Phalaroides arundinacea). Egy kis állományban a kevéssé gyakori  pik-
kelyes sás (Carex lepidocarpa) sás is előfordult. 
A magaskórósok (D6)  a folyómedrek (élő és elhagyott) szegélyén alakulnak ki. Érdekesebb 
növényei a két ponton is feltűnő  mocsári csorbóka (Sonchos palustris), és az  egyszerű bor-
kóró (Thalictrum simplex.).  
Ártéri pionír növényzet (O2).  Időszakosan elöntött szántóföldeken alakul ki.  A következő 
főbb fajok kerűltek elő a területről: alacsony  füzény  (Lythrum hyssopifolia), iszaplakó vero-
nika (Veronica anagalloides), csinos ezerjófű (Centaurium pulchellum),  fekete nadály 
(Symphytum officinale),  bókoló sás (Carex  melanostachia).  
Nemesnyárasok (S2). Gyakori növényük  a  széleslevelű nöszőfű (Epipactis helleborine) és 
az elbai nöszőfű ( E. albensis) nagy állományai nőnek.  Aljnövényzetük egyébként igen gyo-
mos.  
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Nem zsombékoló magassás rétek (B5). Főbb fajai a következők:  parti sás (Carex riparia), 
zsombéksás (Carex elata), éles sás (Carex acuta) rókasás (Carex vulpina), berki sás (Carex 
otrubae), mocsári sás (Carex acutiformis), borzas sás (Carex hirta),  libapimpó (Potentilla 
anserina), mocsári nőszirom (Iris, pseudacorus), mocsári csetkáka (Eleocharis palustris),  tö-
mött lórom (Rumex confertus), fekete nadály (Symphytum officinale), csikorgófű (Graciola 
officinalis), vízi harmatkása (Gliceria maxima), virágkáka (Butomus umbellatus), réti ecset-
pázsit (Alopecurus pratensis), lándzsás hídőr (Alisma lanceolatum), mocsári ecsetpázsit 
(Alopecurus aequalis), mocsári gólyahír (Caltha palustris).   
A mocsárrétek (D34) fő növényei a következők: réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), cso-
mós ebír (Dactylis glomerata), angolperje (Lolium perenne),  libapimpó (Potentilla anserina), 
kúszó boglárka (Ranunculus repens), fehér here (Trifolium repens), héjakút mácsonya 
(Diopsacus laciniatus) katángkóró (Cichorium intybus),  tejoltó galaj (Galium verum), mezei 
aszat (Cirsium arvense),   ligeti zsálya (Salvia nemorosa), veresnadrág csenkesz (Festuca 
pseudovina), szennyes bükköny (Vicia grandiflora), réti perje (Poa pratensis), kék iringó 
(Eryngium planum), patikai párlófű (Agrimonia eupatoria), siskanád (Calamagrostis 
epigeios), kaszanyűg bükköny (Vicia cracca), közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris), 
kanadai aranyvessző (Solidago canadensis), lapulevelű keserűfű (Rumex crispus), tarka koro-
nafürt (Coronilla varia), iszapzsurló (Equisetum fluviatile),tömött lórom (Rumex confertus), 
egynyári seprence (Stenactis annua), homoki pimpó (Potentilla arenaria), szappangyökér 
(Saponaria officinalis), csattanó szamóca (Fragaria viridis), mezei zsurló (Equisetum 
arvense), mocsári ecsetpázsit (Alopecurus aequalis), varangyszittyó (Juncus bufonicus), salá-
taboglárka (Ficaria verna), gilisztaűző varádics (Tanacetum  vulgare), fehér üröm (Artemisia 
alba), fehér szamárkenyér (Echinops sphaerocephalus ).  
Száraz gyepek (H4). A fontosabb fajok a következők: veresnadrág csenkesz (Festuca 
pseudovina), csabaire (Sanguisorba minor), kakukkfű (Thimus glabrescens), orvosi atracél 
(Anchusa officinalis),  mezei gyöngyköles (Lithospermum arvense), iszapzsurló (Equesetum 
fluviatile).  A nedvesebb részeken, homoki pimpó (Potentilla arenaria), terjőke kigyószisz 
(Echium vulgare), angolperje (Lolium perenne), mezei üröm (Artemisa campestris), bürök 
gémorr (Erodium cicutarium), szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides), kanadai be-
tyárkóró (Erigeron canadensis), fehér mécsvirág (Melandrium album), lándzsás útifű 
(Plantago lanceolata), közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris), közönséges szikipozdor 
(Podospermum canum), útszéli imola (Centaurea micranthos), szöszös ökörfarkkóró 
(Oenothera biennis), tejoltó galaj (Galium verum), fehér üröm (Artemisia absinthium), tarka 
koronafürt (Coronilla varia), vadsóska (Rumex acetosella), vándorvirág (Herminia glabra), 
keleti oroszlánfog (Tragopogon orientalis), patikai párlófű (Agrimonia eupatoria),  hólyagos 
habszegfű (Silene vulgaris), közönséges bábakalács (Carlina vulgaris), mezei iglice (Ononis 
arvensis), szennyes bükköny (Vicia grandiflora), mezei aszat (Cirsium arvense),  gyalogbodza 
(Sambucus ebulus), kék iringó (Eringium planum), ebfolytó müge (Asperula cynanchia),  
kakukk  homokhúr (Arenaria serpyllifolia), fehér szamárkenyér (Echinops sphaerocephalus ). 
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Átlagos élőhelyek 
  
Ebben a fejezetben a Hernád völgy, főleg az árterület azon részeit soroljuk fel, amelyek terü-
letén a növényzet összetétele nem tér el az előző fejezetben leírt átlagos fajlistától. Ezeken az 
ártéri élőhelyeken védett növények nem nőnek, de főleg  a puhafa (J4) ligetek és  a különféle 
gyepek a teljes  völgy ökológiai folyosójának részévé teszi őket. 
 
A természetesség 3, ritkán és kis foltokban 4.   
 
A vilmányi homokbányáktól a vizsolyi holtágig. A terület  az árvízvédelmi töltés, a folyó part-
ja, és a vizsolyi holtág északi végének vonaláig terjed.Puhafa liget és láprét maradványok 
jellemzik a területet. Élőhelyek az Á-NÉR szerint: D4, J4 
 
A vizsolyi  ártéri gyepek és bokorfüzesek  Az országút, az árvízvédelmi töltés, a Hernád part, 
és a holtág közötti elsősorban gyepes terület. Élőhelyek az Á-NÉR szerint: D34, J3 
 
Hernád ártér a mérai gátőrháztól a mérai Berekig. Ápolt és kaszált gyepek találhatóak az 
árvízvédelmi töltés oldalain.  Ezekben ritkább növények feltűnését nem észleltem. Sok az 
ültetett nemesnyáras. Élőhelyek az Á-NÉR szerint: S2, J4.  Természetesség  2-3. 
Méra, Felső tagi gyepek. Méra község északkeleti végénél, a Hernád folyó irányába elhúzódó 
nagy kiterjedésű gyepek. Mocsárréti növényei közül  a  csikorgófű (Gratola officinalis) érde-
mel figyelmet. A rét keleti felén sok az  kék iringó (Eryngium planum)   szürke aszat (Cirsium 
canum).Élőhelyek az Á-NÉR szerint: D34, B5,  
Alsómérai legelő. Méra község déli végén található, viszonylag sok lápréti fajjal. A Bélus 
patak mentén a védett mocsári csorbóka is nő. Élőhelyek az Á-NÉR szerint: D43, B1a, D5. 
Méra, Csere völgyi gyep. A 3. számú út völgy felőli oldalán a Csere patak völgye mellett  kis 
gyepfolt található.  Kevés, közönséges faj nő rajta, mint a csomós ebír (Dactylis glomerata), 
angolperje (Lolium perenne), réti ecsetpázsit (Alopecrus pratensis), tejoltó galaj (Galium 
verum). A fellelhető élőhelyek: Alföldi mocsárrét.  ( D4 ) 100%. 
Forrói gyepfolt. Forró déli végén, a 3. számú út keleti oldalán  8-10 hektáros gyepfolt találha-
tó.   A  meliorált gyep növényzete jellegtelen. Élőhelyek az Á-NÉR szerint: D34,  
 
 
A Hernádvécsei felhagyott kavicsbányák 
 
A terület Hernádvécse vasútállomástól közelíthető meg.  A Hernád partra jellemző tájkép 
szempontjából igen szép, botanikai szempontból kevéssé érdekes területeket foglal magába. A 
kavics kitermelését évekkel ezelőtt abbahagyták. A terepet két bánya tó uralja. Az északi, 
nagyobb kiterjedésű  nyilván régebbi tavat lassan spontán erdősülés révén puhafás ligeterdők 
növik be. Hínár növényzet nem figyelhető meg rajta.  A kisebb, fiatalabb  déli tó még nyílt , 
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de teljesen hínár növényzet nélküli vízfelület.  Az egész környék kavics és homok plató, azon 
talaj csak elvétve látható. A bányászat során  hátrahagyott  több méter magas, ruderális nö-
vényzettel benőtt kavics kupacok borítják a környéket.  
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: J4, O9 (másodlagos homoki gyepek), G1 (nyílt homoki gye-
pek), J3 
Természetesség.  3. 
A Hernád partján  nő a védett  bánsági sás  (Carex buekii 15. ábra). Nő a területen az özön-
növénynek számító, vizek környékén terjedő csicsóka (Helianthus tuberosus) is.  

15. Ábra. Virágzó bánsági sás (Fotó Zsoldos I.) 
 
A vilmányi homokbányák   
 
A vilmányi határhoz tartozó terület Garadna község északi végéről, a kavics bányák irányába 
javított földúton közelíthető meg .  Maga a  terület a Hernád folyó két nagy kanyara által hatá-
rolt kavics és homok plató területére terjed ki.   
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: G1, O9, B1a, A3, J4, S2 
Természetesség. 3-4 
A terület érdekessége a ritka tátos (16.   ábra ) előfordulása.  

 
16. Ábra: Tátos. (www.flogaus-faust.de) 
 
 
A vizsolyi holtág és környéke  
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A holtág, és főleg az általa határolt félsziget a kistérségi  Hernád szakasz tájkép szempontjá-
ból egyik legszebb része.  Különösen szép a Hernád által közrefogott félsziget, amely ápol 
benyomást kelt. A félsziget északi részén ligeterdők, déli részén ligeterdők és összeföggő 
nádasok vannak.  A holtágat amely  nem szárad ki  a folyóról 1952-ben választották le 
(VITUKI 1973) 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: J4, D34, S2, B1a, A1 
Természetesség.  3-4. 
 
Mocsérrétjein a mezei gólyaorr (17.   ábra ) is él.  

17. Ábra. Mezei gólyaorr.  (E. Sandstet) 
 
A terület nemesnyárasaiban nagy tömegő nöszőfű faj él (18.  ábra).  

18. Ábra: Széleslevelű nöszőfű. (Fotó: Vidéki R.) 
 
 
 
 
Vizsoly  alsó réti gyepek  
 
A  Hernád  hídtól délre levő ártéri területek az árvízvédelmi töltés, és a  folyó között terülnek 
el .  A két elkülönült rész együttes tárgyalását az indokolja, hogy eléggé hasonlóak. A gát 
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mellett művelt földsáv, azon  túl  az északi rész esetében csak egészen keskeny, a déli részen  
kissé terjedelmesebb ligeterdős-bokorfüzes sávocska  kíséri a Hernád partját.  
Élőhelyek az Á-NÉR szerint:  D34,  J3.  
Természetesség 3.  
A mocsárrétjein a kék iringó (19.  ábra)  a Hernád völgy többi gyepéhez hasonlóan tömegesen 
nő.  
 

19. Ábra. Kék iringó. (Fotó:  Farkas J.) 
 
 
A Hernád ártér a mérai Berektől a Gibárti hídig 
 
A terület  a Berek határrésztől és a gibárti közúti hídig tart.  Jellegét tekintve  sokban emlé-
keztet a  két előző  vizsgálati  területekre. Az árvízvédelmi töltés és a folyó között itt is első-
sorban ültetett nyárasok vannak. A vizsgált partrész északi határán szántóföldi művelés alatt 
álló földrész is van.  
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: S2, J5, B1a, J4 
Természetesség 2, 3. 
Itt nő védett Mihály bácsi fája hatalmas, félig már kiszáradt szürkenyár  egyed Gibárt köze-
lében.  Mellette a Hernád mentén máshol elő nem forduló, igen magasra futó védett vadszőlő 
az erdei szőlő (Vitis silvestris ) egy jókora példánya nő.  
Az árvízvédelmi töltésre Gibártról befutó földút kereszteződésétől északra a gát nyugati olda-
lán hatalmas, több 10 méter kiterjedésű macskahere ( Phlomis tuberosa) kolónia van. Ez az 
egyedüli eset, amikor a töltés gyepében védett növény tűnik fel, kivéve az nöszőfű fajok szá-
lankénti megjelenése a vizsolyi hídtól északra.  
Égerligetek.  Az előbb emlitett földúttól déli irányban  kicsi, de igen szép, valószínű ültetett  
égerliget van az ártéren. A fák közé Salix alba is keveredik.  
Nő a területen az özönnövénynek számító csicsóka (Helianthus tuberosus) is . 
 
 
Gibárt, Bélus pataki nemes nyáras 
 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: S2, D5 
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Természetesség: 3-4. 
Encs és Gibárt között, a Bélus patak kelti partján  vagy 500 méteres hosszan nemesnyáras 
faültetvény húzódik. Aljnövényzete szegényes, néhány apró gyomnövény, és igen sok a vé-
dett széleslevelű nöszőfű (Epipactis helleborine)  és elbai nöszőfű (Epipactis albensis) adja. 
A két nöszőfű fajok egyik fő állománya itt lelhető fel. Az erdő egyébként igen szemetes. A 
Bélus patak itt még szabályozott medrében magaskórós állományban néhány szál védett mo-
csári csorbóka (Sonchus palustris) egyed nő.  
 
Encs, belterületi nemes nyáras 
 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: S2 
Természetesség 3.   
Encs város belterületén, a vasútállomástól délre a vasút nyugati oldalán  hosszú nemesnyáras 
állomány húzódik. Az idős fák gyepszintje mérsékelten gyomos.  A gyepszintben  a védett  
széleslevelű nöszőfű (Epipactis heleborine) közepes állománya található.  
 
A Hernád ártér Gibárttól  Hernádbűdig 
 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: D34, J4, J3, S2, O10 (természetközeli mezsgyék növényzete) 
Természetesség. 3, néhol 4.  
A vizsgált terület a gibáti körtöltés szélétől délre, a Hennádbűd magasságáig tart.  Változatos, 
szép Hernád parti táj, gyepekkel és puhafás ligeterdőkkel.   A folyó szakaszon több helyen is 
magas partfal figyelhető meg. Tájkép tekintetében ezen a területen kimagaslóan értékes he-
lyek vannak. Az itteni nemesnyárasokból nagy mennyiségben került elő az  széleslevelű 
nöszőfű (Epipactis helleborine), és az elbai nöszőfű ( Epipactis albensis) is.  
 
A Hernád ártér a Kis Hernád kifolyásától a perei hídig 
 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: J4, S2, B1a 
Természetesség. 2-3. néhol 4.  
A  Kis –Hernád ma elhagyott mederszakasza a Bélus patakig, és másik  három puhafa liget 
folt található ezen a szakaszon.   A területen nemesnyáras állomány található. Főleg az állo-
mány északi végében a széleslevelű nöszőfű ( Epipactis helleborine) és az elbai nöszőfű  
(Epipactis albensis)  nagy tömegben fordul elő.A buglyos kocsord (Peucedanum alsaticum)  
Hernádbűdtől dél felé igen gyakorinak mondható. 
Hernádszentandrási holtágak környéke  
 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint:  J4, S2, B1a, I1 
Természetesség: 3-4. 
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A terület egy nagyobb és egy kisebb holtág köré összpontosul. A nagyobb holtág természetes 
módon keletkezett a partfal átszakadása révén 1964-ben (VITUKI 1973).  Tájkép szempont-
jából  igen szép  terület, ahol talán a Hernád part legnagyobb puhafás ligeterdei vannak.  A 
kijelölt területtel határos belvizes, későn kiszáradó földeken ártéri pionír növényzethez hason-
ló társulás is feltűnt.   A nöszőfű (Epipactis) fajok a nemesnyárasokban  itt is nőnek. Színesíti 
az aljnövényzetet a patakparti aggófű  (Senecio fluviatilis) két nagyobb állománya.A vidéken 
ritka, bár nem védett, apró iszapfű  (Limosella aquatica) ugyancsak nő a  holtágak iszapján.  
 
Az Encs- fügödi gyepek 
 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: D34, O3 (ártéri félruderális gyomnövényzet), P2 ( Spontán cser-
jésedő, erdősödő  területek) 
Természetesség. 3-4. 
A gyepek Fügödöt északi, keleti   és déli irányból veszik körül, a Bársonyos csatorna mentén.    
Mocsárrétek.  A mocsárrét foltok fő fajai a következők:  csomós ebír (Dactylis glomerata), 
réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), angolperje (Lolium perenne), veresnadrág csenkesz 
(Festuca pseudovina), ligeti zsálya (Salvia nemorosa), tejoltó galaj (Galium verum), réti perje 
(Poa pratensis), mezei iringó (Eryngium campesre), szeplőlapu (Cerinthe minor), szennyes 
bükköny (Vicia grandiflora), kaszanyűg bükköny (Vicia cracca), libapimpó (Potentila 
anserina), katángkóró (Cichorium intybus), közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris), 
kecskeruta (Galega officinalis), tarka koronafürt (Coronilla varia), gilisztaűző varádics 
(Taraxacum officinale), fehér here (Trifolium repens), fehér szamárkenyér (Echinops 
sphaerocephalus).   
A Bársonyos partján előfordul a védett bánsági sás  (Carex buekii) 

20. Ábra. Réti iszalag. (www.rmrp.com/Images) 
 
A jó állapotú  gyepfoltokban a fügödi focipálya mellett   fő szinező elem a védett réti iszalag 
(Clematis integrifolia 20. ábra). Van még kék iringó (Eryngium planum), réti ibolya (Viola 
pumila), csomós harangvirág (Campanula glomerata), vastövű imola (Centaurea scabiosa),  
varfű (Knautia arvensis), vajszínű ördögszem (Scabiosa ochroleuca).   Jellemző a gyomnövé-
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nyek hiánya. A  rét szélén a gyepben  halvány harangvirág  (Campanula cervicaria),   is szép 
számban nő.  
 A védett sadler imola  (Centaurea sadleriana 21. ábra)  ugyancsak nő a területen. A 
kistérségben tudomásunk szerint csak itt.  
  

21. Ábra. A sadler imola virágzata. Jól láthatóak a jellemző ezüstös fészekpikke-
lyek.(Fotó: Farkas Sándor.) 
 
Halmaj Csobádi gyepek  
 
Nagy kiterjedésű, változó állapotú gyepterület a fenti települések határában. Természetvé-
delmi szempontból igen változatosak. Leginkább természetes foltjai Csobád  mellett, a vasút-
állomás közelében vannak.  
Galambos patak töltésén Ináncs határában  a patak gátján a védett macskahere  (Phlomis 
tuberosa) kisebb telepe nő.  Az egyik elhagyott folyómederben a viszonylag ritka hosszúleve-
lű veronika (Veronica longifolia) él.  
 
Csobád vasúton túli gyepek 
 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: D34, B5, O3 
Természetesség. 4, néhol 3.  
Csobád község határában a vasút keleti vonalában elterülő nagy gyep, melynek keleti határa 
szinte teljesen a Galambos patak árkában húzódik. A Hernád völgyében ez az egyik legválto-
zatosabb,  legértékesebb gyep. Itt húzódik több ősi folyómeder, melyek ma többnyire szára-
zon állnak. Ezek a Galambos patak egykori helyét jelzik.   
Mocsárrétek.  A mocsárréteken  több védett növényfaj egyedei tűnnek fel. A gyepfolt 
legdélibb pontján a kornistárnics  (Gentiana pneumonanthe 22. ábra) több száz tővet számlá-
ló állománya a nagy kiterjedéső Halmaj-Ináncsi gyepek legszebb ilyen állománya.  A lelőhely 
közelében a szibériai nőszirom ( Iris sibirica) egy kisebb telepe is fellelhető, illetve a vasútat 
követő árokban a réti iszalag ( Clematis integrifolia) és a dunai szegfű (Dianthus collinus)  
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néhány példánya is nyílik.  A gyep egy másik pontján a nyúlánk madártej   (Ornithogalum 
pyramidale) is nő, igaz kevés van belőle.  

22. Ábra. Kornistárnics. (www.nyf.hu) 
A rét déli, védett növényekkel díszlő része többnyire üdébb, nedvesebb. A terület egyéb fő 
növényfajai a következők: réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), veresnadrág csenkesz 
(Festuca pseudovina), réti perje (Poa pratensis), hegyi here (Trifolium  montanum), Saláta-
boglárka (Ficaria verna), illatos ibolya (Viola odorata), őszi véfű (Sanguisorba officinalis), 
nyúlárnyék (Asparagus officinalis), tejoltó galaj (Galium verum), ligeti zsálya (Salvia 
nemorosa), vasfű (Verbena officinalis), libapimpó (Potentila anserina), mezei iglice (Ononis 
arvensis), réti peremizs (Inula britannica), szürke aszat (Cirsium canum), réti lednek 
(Lathyrus pratensis), festő zsoltina (Serratula tinctoria), Scorzonera laciniata, Lotus 
siliquosus, Allium angulosum, Eryngium planum, Centaurium erythreae), korai sás (Carax 
precox),  varfű (Knautia arvensis).  (Leontodon hispidum).   
A gyep északi része, a vasútállomástól vezető földúton túl egyre inkább száraz lesz. Itt a ve-
resnadrág csenkesz (Festuca pseudovina) uralkodóvá válik, igen sok a  sallangos szikipozdor 
(Scorsonera  laciniata) és az  szikiüröm (Artemisia santonicum). Ez utóbbi két növény a szi-
kesedő talajt jelzi.  
Magassás rétek . Egy értékes flórájú  ősi vízfolyás a Galambos pataktól a vasúti töltés köze-
léig terjed. Viszonylag sokáig víz borítja, és a vízborítás esős időszakokban visszatérő jelen-
ség. A meder alja mindig nedves, teljesen nem szárad ki.  
A magassásos fő védett növénye  nyári tőzike  (Leucojum aestuvum) él a Galambos patak 
egyik  ma is látható meder maradványában. Szálanként a Galambos patak ásott csatornájában 
is feltűnik, de csak  a fő élőhely közelében.  A magassásost kora tavasszal a parti sás (Carex 
riparia) fekete tömege borítja be, de van kevés zsombéksás (Carex elata),  borzas sás (Carex 
hirta)  réti sás (Carex distans), éles sás (Carex acuta), és réti ibolya (Viola pumila) is. Sok a 
mocsári gólyahír (Caltha palustris). A későbbiekben a pántlikafű (Phalaris arumdinacea) és a 
mocsári csetkáka  (Eleocharis palustris) veszi át az uralmat. Jelen vannak még  a  kúszó bog-
lárka (Ranunculus reptans), mocsári galaj (Galium palustre), közönséges lizinka (Lysimachia 
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vulgaris),  pénzlevelű lizinka (Lysimachjia nummularia), réti füzény (Lythrum salicaria), bé-
kaszittyó (Juncus effusus).  
Megjelennek a vízigényes veronika félék, így a  iszaplakó veronika (Veronica anagalloides), 
pajzsos veronika (Veronica scutellata), a csikorgófű (Gratiola officinalis), fenyérgamandor 
(Teucrium scordium). 
Ártéri félruderális gyomnövényzet található a degradált holtágakban. Kora tavasszal it is a 
mocsári gólyahír (Caltha palustris), és a parti sás (Carex riparia) uralkodik, de később jelleg-
telen gyomnövényzet nő a kiszáradt  mélyedésekben.  
 
Csobád községi legelő  
 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: D34, D5, A5 (Víziboglárkás hínár) 
Természetesség. 3, kis foltokban 4.  
Csobád község, és a vasútvonal között  terül el.  A  gyepet egy  ősi folyómeder, nyilván egy-
kor a Galambos patak tartozéka,  hálózza be. A patak a nagy gyepet egy szárazabb, és egy 
üdébb részre osztja.  Utóbbi rész kevéssé taposott.    Széles  ásott árok  vezet a vasúttal párhu-
zamosan, a Galambos patak árkáig. A területet ez az árok„meliorálja”.  
Víziboglárkás hínár (Ranunculetum aquatilis) megjelenését észleltem a fő folyómederben 
1997 májusában Akkor rövid időre a  nagy víziboglárka (Ranunculus aquatilis)  és a bodros 
békaszőlő 8(Potamogeton crispus) szaporodott el a mélyedés vizében. A társulás a kiszáradást 
követően  gyorsan eltűnt.  
Mocsárrétek. A terület jelentős részét foglalják el. A főbb fajok az előző élőhelyével meg-
egyeznek.  
A mocsárréteken egy védett növény fordult elő, ez a réti iszalag  Clematis integrifolia. 
Magaskórósok, illetve ezek degradált alakjai találhatóak a folyómedrekben. Ezek fő fajai a: 
parti sás (Carex riparia), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), torzsika boglárka (Ranunculus 
sceleratus), rókasás (Carex vulpina), fülemüle szittyó (Juncus effusus), közönséges lizinka 
(Lysimachia vulgaris), erdei angyalgyökér (Angelica sylvesri), keserűgyökér (Picris 
hieracioides), rétifüzény (Lythrum salicaria), réti lednek (Lathyrus pratensis) . A vasút mellet-
ti árokban  néhány szál védett  mocsári csorbóka  (Sonchus palustris)  is nő.  
Megjegyzendő, hogy a  kistérség határán túl, de annak közvetlen közelében a Galambos patak 
mentén  a távoli alföldi szikes pusztákra jellemző apró rétfolt található. Két jellemző védett 
növénye a fátyolos nőszirom (Iris spuria 23. ábra) és a  sziki kocsord ( Peucedanum 
officinale).  
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23. Ábra. Fátyolos nőszirom. (Fotó: Vidéki R.) 
 
A Bélus patak (Kis Hernád, Csíkos)  ökológiai rendszere 
 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: A1, A23 (vízitökös hínár),  B1a, D5, J4,  D34,  D4, S2.                                
Természetesség: 3,-4.  
A Bélus patak Fügöd határáig  ásott  mederben folyik.  A patak ezen szakasza ökológiailag 
érdektelen, és hasonlít a Cserehátról érkező többi vízfolyáshoz.  A medret két oldalról töltés 
övezi, és nádas, magaskórós növénytársulások csak a mederben alakulnak ki.  
Fügöd határában, a Kis-Hernád mederszakasz elérése után   a patak szemmel láthatóan nem 
ásott, hanem az ősi mederben folyik tovább . Szabályzására csak estenként kerülhetett sor. 
Ezen jelentős   szakaszon a patak torkolatáig jellemző a vízben a lebegő és gyökerező  hínár 
társulások valamint a patakot követő többé-kevéssé degradált (kitermelt) galéria erdők (J4, 
néhol J5), illetve nádasok(B1a) és magaskórósok(D5) megléte.  A Bélus patak menti galéria 
erdők sehol sem olyan terjedelmesek, mint a Hernád partján. A kisebb vízfolyást keskeny 
sávon követik. A patak szakaszon jellemző a galéria erdők jelenléte. Ezek közül több a 
nemesnyár ültetvény.   
Békalencsések. Rövid életű társulások, a szakaszon bárhol kialakulhatnak. Alkotói a béka-
lencse fajok.. 
Rögzült hínár. A kevéssé árnyékos vízfelületeken  az egész szakaszon jellemző.  Errefelé   
elsősorban a vízitök, alkotja,  de a nyilfű (24. ábra) is megjelenhet.  
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24. Ábra. A nyilfű vízből kiálló jellegzetes levelei és virága. (www.atlas-roslin.pl) 
Patakpart magaskórósok kísérik végig a víz partját. Ezekben gyakori fajok a  közönséges 
lizinka (Lysimachia vulgaris), tavi lórom (Rumex hyrolapathum),  mocsári nőszirom (Iris 
pseudacorus), borzas fűzike (Epilobium hirsutum), mocsári nefelejcs (Myosotis palustris),  
vízi menta (Mentha aquatica), réti füzény (Lythrum salicaria),  orvosi ziliz (Althea 
officinalis), réti legyezőfű (Filipendula ulmaria). A patak part néhány pontján, a patakparti 
aggófű (Senecio fluviatilis)  is nő. 
A nádasok legszebb állományai Csobádnál vannak.  
Füz és nyárligetek. Fő alkotói a fehér nyás ( Populus alba), fehér fűz (Salix alba), mézgás 
éger (Alnus glutinosa).   Az aljnövényzet hasonló a Hernád parton megfigyelteknek, többnyi-
re gyomos, degradált. Ez a patak teljes hosszára jellemző. Uralkodnak a szeder (Rubus 
caesius), csalán (Urtica dioica),  kanadai aranyvessző  (Solidago canadensis) O15 típusú élő-
helyei. .   
Tavasszal a ligetek aljnövényzében gyakori a  mocsári gólyahír (Caltha palustris). Ez utóbbi a 
Hernád mentén nem nőtt.  
A gyomszerű lián növények mint söntök ( Echinocystis lobata),  a Bélus menti ligeterdőknek 
is gyakori lakója.  
Nemesnyárasok. A nemesnyárasokban nem nagy számban a széleslevlű nöszőfű és az   elbai 
nöszőfű is  nő. Aljnövényzetük gyomos.  
Alföldi mocsárrétek. Ez a társulás leginkább Hernádszentandrás közelében tűnik fel.  A kö-
kény (Prunus spinosa),  vadrózsa (Rosa canina), egybibés balagonya   (Crataegus monogyna),  
mézgás éger (Alnus glutinosa), fehér fűz (Salix alba), akác (Robinia pseudoacacia),  fehér 
nyár ( Populus alba),  veresnadrág csenkesz  ( Festuca pseudovina), réti ecsetpázsit 
(Alopecurus  pratensis),  csomós ebír (Dactylis glomerata), mezei zsurló (Equisetum arvense), 
iszapzsurló (Equisetum fluviatile), egynyári seprence (Stenactis annua), kanadai aranyvessző 
(Solidago canadensis), jakabnapi aggófű ( Senecio jacobea), hamvas szeder (Rubus caesius), 
tejoltó galaj (Galium verum), mezei iringó (Eryngium campestre), erdei mályva (Malva 
sylvestris),  kék iringó (Eryngium planum), tarka koronafürt (Coronilla varia), mogyorós led-
nek (Lathyrus tuberosus),  ligeti zsályía (Salvia nemorosa), útszéli imola (Centaurea 
micranthos), terjőke kígyószisz (Echium vulgare), ezüstös pimpó ( Potentilla argentea), parla-
gi ligetszépe (Oenothera biennis) az alkotója. 
A  gyepekben van  a mezei gólyaorr (Geranium pratense)  legdélibb előfordulási helye a Her-
nád völgyben.  Nő még a  gyepekben az elbai nöszőfű (Epipactis albensis) néhány példánya 
is. Ez azért feltűnő, mivel máshol mindenütt ültetett nyárasoban fordul elő. Meglehet a Her-
nád vidékének ligeterdeiben, sőt gyepeiben is honos lehetett egykor.   
A körgátak kaszált gyepében kevés taréjos tarackbúza (Agropyron pectiforme) nő. Ez az al-
földi löszgyepek egyik védendő növénye, amely a  Hernád völgyében nem fordul elő. 
                                                             
A Cserehát illetve a Rakaca patakvidék természetközeli   élőhelyei 
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A következő fejezetben az Encsi Kistérség  azon csereháti élőhelyeinek felsorolása és rövid 
leírása következik, amelyek említésre méltóak, és valamilyen értékesebb faj élőhelyei. Min-
den esetben  utalás történik a terület természetességére, és az ott fellelhető jellemző élőhe-
lyekre. Ez utóbbiak az Á-NÉR besorolás alapján történnek.  
 
Szirákó völgyi láprétek  
 
Természetesség: 5, helyenként 4. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: A1, A23, B1a, B3,  B4, D1, D2, D34, D5, E1, J1a 
 
A Rakaca  völgymedence egyik legértékesebb része.  
 
A Sas patak, amely a Cserehát dombvidék legészakibb kelet-nyugati irányú vízfolyása, a 
Bódva folyóba torkollik.    Ugyanez a patak a szlovák  határ menti forrásvidékétől 
Tornaszentjakab községig széles, lapos, és lápokkal tarkított völgy alján folyik. Ezen völgy-
rendszernek csak a legkeletibb vége, az úgynevezett Szirákó völgy érinti a kistérség területét, 
Perecse közigazgatási területén. Az itt felsorolt védett növények élnek a Szirákó völgyben, 
vagy annak közvetlen határán.   

25.  Ábra. Kockás kotuliliom. (Fotó: Farkas J.) 
 
A Rakaca és a Sas patakok láprétjeinek legnevezetesebb virága a kockás  kotuliliom (25. 
ábra).  A lápréteken  minden valószínűség szerint több tízezres állománya nő.  
 
Az Északi Cserehát másik nevezetes védett lápréti növénye a kígyógyökerű keserűfű. Vas-
tag gyöktörzsű, évelő növény. A szirákói lápréteken tömegesen nő.  
 
A lápréteknek azon a szakaszán, ahol a Sas patak szabályozatlanul kanyarog a ritka, védett 
kenyérbél cickafark is szép tömegben nő. A nagyszámú, fészkes virágú cickafark féléktől 
több tulajdonságában is eltér ez a növény. A láprétek egyes pontjain, így a Tornai völgyben, 
és a Nagy völgyben  a sötétkék virágú kornistárnics is él.  
 

201 
 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 

A lápréteken előforduló védett növények még a mocsári kosbor,  keskenylevelű gyapjúsás, 
szibériai nőszirom, mocsári lednek.  A láprét ritka sásfaja gyepes sás. Jellegzetes őszi nö-
vénye az ördögharaptafű, és a csonkaír.  A gyíkvirág  kevés ernyőjű kétéves vagy évelő er-
nyős növény.  A hosszúlevelű veronika itt is feltűnik. A kékperje jellegzetes magas fűszálai 
mindenütt tömegesen nőnek.Mint a hasonló lápréteken mindenütt a környéken, kora tavasszal 
a mocsári gólyahír borítja sárga virágtengerbe a lápréteket. Később fehér színt ölt a vidék a 
kakukktorma  virágai  miatt.  
                                 
Viszlói forrásláp 

 
Természetesség: 3-4, a védett növény élőhelyén 5 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint:  D1, D34,  
Irodalmi adatok arra utalnak, hogy Viszló és Pamlény községek között,  ez utóbbi közigazga-
tási területén fekvő lápréten a védett, hazánkban igen ritka  északi sás lelhető fel.  
 
Janka pataki láprétek 
  
Természetesség: 5, részben 4. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: D1, D34, D4 
 
A patak Pamlény községtől északra ered. Láprét foltok kisérik. Ezek legjellemzőbb foltjai a 
községtől északra    délre , és a patak torkolata előtt  találhatóak.  
 
A  patak északi irányból torkollik a Rakaca patakba, Rakaca és Szászfa községek között, az 
előző lápréttől talán egy kilométerre keletre, az országút mentén. A  kis méretű, de igen szép 
láprét folton a kockás kotuliliom és a kígyógyökerű keserőfű (26. ábra) jelentős állománya 
nő. Ugyanebben a völgyben északabbra, Pamlény község déli peremén is van kockás 
kotuliliom, de csak néhány tő. A védett szürkés sás  irodalmi adatok alapján fordul elő a két 
község közötti lápréten.  

26. Ábra. Kígyógyökerű keserűfű virágtömege lápréten. (rtura.freeweb.hu) 
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27. Ábra. Szibériai nőszirom. (Fotó: Farkas J) 
                                          
A Rakaca forrásvidék láprétjei 
 
Természetesség: 4 illetve 5. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint:A1, A23, B1a, B3,  B4, D1, D2, D34, D5, E1, J1a,. OB, P2b 
 
A Rakaca patak Szemere község közigazgatási területén, a falutól északra, a szlovák határ 
közelében ered. A vízfolyás legvégén, rétfolton, nagy tömegű szibériai nőszirom (27. ábra) 
él. A patak ezután országutat keresztez, majd bokorfüzesekkel tarkított lápréteken folyik át. A 
völgy északi szélét a Kánás erdő övezi. A kockás kotuliliom  és a kígyógyökerű keserűfű itt 
is fellelhető. A kockás liliom egy kisebb foltja a patak déli oldalán, a Jánosvölgyi patakocska 
torkolata előtt is megvan. A kenyérbél cickafark   2-3 folton nő.  

28. Ábra. Széleslevelű ujjaskosbor. (web.tiscali.it) 
 
A láprétek legértékesebb része egy kis bokorfüzes folt körül lelhető fel, már alig járható, mo-
csaras vidéken. A bokorfüzes körül a széleslevelű ujjaskosbor (28. ábra) orchidea jó néhány 
példánya május táján virít.  Ezen a termőhelyen a cserje méretű védett füles fűz is él. Csak 
néhány négyzetméteres helyen nő a mocsári tőzegpáfrány, amely mocsarak jellemző növé-
nye. Irodalmi adatok alapján a környéken egy másik védett páfrányféle, a taréjos pajzsika is 
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él. Ugyancsak irodalom tesz említést a vidéken a széles pajzsika előfordulására.  Közvetlen 
szomszédságában a  széleslevelű gyapjúsás is megtalálható. Átmeneti lápok, síklápok növé-
nye a fehérmájvirág. Az Alföldön néhol még tömegesen nő. A Rakaca forrásánál csak né-
hány szál található belőle.  
 
A lápréteket nyugati irányban mára sajnos kivágott égerláp zárja le. Ennek védett növénye a 
zergeboglár .  Irodalmi adatok szerint a forrásvidék láprétjein a szürkés  sás is él. A láprét 
központi része mohás láp. Jellemző mohafaja az ilyen élőhelyekre jellemző Climatium 
hungaria. (A mohának magyar neve nincs.) Itt élő sásfajok a középhegységeinkben nem ritka 
molyhos sás, és a pikkelyes sás.  
 
A lápréteken az ördögharaptafű is él. Jellegzetesen lápréti növény a nem védett sárga sás. A 
központi bokorfüzesben az embermagasságú, szúrós levelű és szárú, lilásvörös virágú mocsá-
ri aszat néhány szálja is él. A rózsás-lila szirmú mocsári gólyaorr is szép állományban nő 
ezen a helyen.  A vérontófű apró, sárga virágai négytagúak, a levelei örvösen állnak.  A nyúl-
kömény magas szárú, fehér virágú ernyős növény.  Nyár végén virágzik. Lápréteken, erdőszé-
leken országszerte szórványosan fordul elő. A mocsári orbáncfű itt is él. A kékperje a gyepek 
állományalkotója.  
 
A lápréttől délre, de Szemere községtől északra, az országút zártkerti gyümölcsösökön halad 
át. Ezek egyikében a védett nagy pacsirtafű szép állománya nő.  
 
A Rakaca patakvidék edényes növényeinek listáját Endes M., Papp, L. És Szabó S. munká-
jából ismerjük. Közel 500 növényfaj jelenlétét regisztrálták. Ezek közül mintegy 35  a védett 
faj.  A máshol nem említett fajok a következők:   közönséges palástfű, bánsági sás, hússzínű 
ujjaskosbor, széleslevelű újjaskosbor, szálkás pajzsika, taréjos pajzsika, mocsári lednek, 
gyepes nefelejcs, nádi boglárka, Janka tarsóka.                                             
 
 
Kacsiki láprét  
 
Természetesség: 4 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: D1, D34, D5, J1a 
 
A Kányi pataknak mellékágának forrásvidékén, a Kacsik hegy lábánál apró lápréten  bokorfü-
zesek lábánál, mocsári gólyaorr  és mocsári aszat társaságában az erdei ujjaskosbor kisebb 
állománya nyílik.  Nem védett faja a szárnyas görvényfű.. Magaskórósokban nyár végén vi-
rágzik. A középhegységeinkben elég gyakori.   
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Kányi patak völgye 
 
Természetesség: 3, a védett növény lelőhelyén 4. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: D34, D5,  
 
A Kány község felé vezető bekötőút elágazásánál, a patakot kísérő lápréten a szibériai nőszi-
rom  kisebb foltja nő. Irodalmi utalás szerint  a völgyben a ritka védett bánsági sás is fellel-
hető. Ez a sásfaj ugyanazon irodalom szerint a Barakonyi patak völgyében, és Csenyéte mel-
lett  is nő. A nem védett gyapjas boglárka is a láprét lakója. A levele tenyeresen hasdalt, a 
virág sárga, a növény bozontosan szőrös.  
 
Keresztétei völgy  
 
Természetesség: 3, a védett nővény élőhelyén 4. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: D34, D5, OB 
 
Keresztéte község előtt, a műutat kísérő patakocska vizenyős mellékén a védett szibériai nő-
szirom található. A patakpart egy szárazabb gyepfoltján az Északi Csereháton igen gyakori 
terebélyes harangvirág nyílik.  Hegyi réteken májustól szeptemberi gyakori az országban. 
Felelhető itt a nem védett de ritka fekete sás  is. 
Kánás erdő, Diós erdő, Kacsik erdő 

 
Természetesség: 3, kisebb foltokban 4. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint:L2x, L2a, K2 RB, RC, M8,  
 
Az erdők, amelyek a Rakaca patak  völgyének északi dombhátain találhatóak, Szemere és 
Büttös települések között,  és a szlovák határra visznek ki,  eredetileg  kocsánytalan, cseres, 
és gyertyános tölgyesek. Mára sok ültetett folt  található bennük, néhol őshonos fafajokkal, 
vagy igen gyakran erdeifenyővel. Főleg a déli szegélyeiket bozótos  erdőszegélyek kisérik. Ez 
utóbbiak többfelé erdei fajokkal jellemezhető, erőteljes határsövényekbe mennek át, amelyek 
több kilométeres hosszúságba nyúlnak be a környék egykori legelőibe, illetve szántóföldjeibe.  

29. Ábra. Mezei szegfű. (www.rz.uni-karlsruhe.de.) 
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A Rakaca patak  forrásvidékét északi irányból övező erdők mentén és a környékbeli szára-
zabb gyepeken sokfelé a mezei szegfű  (29. ábra) szép telepei láthatók. Megtalálható itt az 
apró termetű, rózsás virágú, tátogatóféle, a szemvidító fű is. Mezofil réteken másfelé is elég 
gyakori ez a növényke, mely a hagyományok szerint szembetegségek gyógyítója. A kockás 
kotuliliom lelőhelye közelében  ültetett erdeifenyővel elegyes cseres tölgyes erdőben a kerek-
levelű körtike   nő.  Egyes irodalmi adatok szerint  a védett szálkás pajzsika Az Északi Cse-
rehát erdeiben, így itt is fellelhető.  E páfrányféle levél karélyai szálkásan kihegyezettek.  
 
Irodalmi adatok szerint a Rakaca patak felső folyásának vidékén erdőkben a közönséges pa-
lástfű is él.   Az erdőben az országszerte gyakori erdei pajzsika  többfelé nő. Aljnövényze-
tükben tavasszal az ibolyafélék dominálnak. Később a tavaszi kankalin tűnik fel. Az erdőkben 
előfordul a védett madárfészek  orchidea, ritkábban a kétlevelű sarkvirág  is feltűnik.  
 
Kánás tó. A Kánás tó mocsárfoltja a Kánás  erdeivel körülvéve búvik meg a  domboldalon, 
egy lefolyástalan kis medencében.  A mocsárfolt mintegy 50 méter átmérőjű, és hozzávetőle-
gesen kör alakú. Bokorfüzek és részben zsombékoló sásfélék növik be a felszínét. Védett nö-
vény tudomásom szerint nem nő benne. Ha az apró lápfolt kitettsége és mélysége kedve-
zőbb lenne, minden bizonnyal tőzegmohás  élőhelyek alakulnának ki benne.  
 
 
Kány-Perecsei legelő 
 
Természetesség: 4. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: OC, OB, H4, P2b,  
 

30. Ábra. Agárkosbor. (www.floracyberia.net) 
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A kányi útelágazástól a nyugati domboldalon, majd a domb gerincén át a perecsei patak for-
rásvidékéig  nagy kiterjedésű legelő húzódik. Még a környező cseres tölgyes erdőt is legelte-
tik. A gyepekben gyakori a mezei szegfű. Perecse közelében szép számban él agárkosbor 
(30. ábra) is. Savanyú talajt jelez az ugyanitt felbukkanó macskatalp.  A gyepek acélkék virá-
gú növénykéje a hegyi pacsirtafű.. A legelőn a sápadt sás is megtalálható.  
 
 
Perecsei patakpart 
 
Természetesség: 3. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint:D34, D5, OB, 
 
A Perecse községen átfolyó erecskét mocsarak láprétek kísérik. ennek egyik pontján a 
széleslevelű gyapjúsás is feltűnik. A réteken a fekete sás állományalkotó.  A patak környékén 
a védett mocsári csorbóka is feltűnik.  
 
 
Szalaszendi égerláp 
 
Természetesség: 3. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: J5 
 
Szalaszendtől északra, a Bélus patak mentén, egykori kaszáló rétekkel övezett égerláp folt 
található. A gyepeket és a láp területét valaha kaszálták. Ma ennek hiányában erőteljes gyo-
mosodás észlelhető. Ez erdő belsejében főleg a közönséges csalán burjánzott el. A láp legvi-
zesebb foltjain néhány nem védett, de a Csereháton ritkább  növény él. Ilyen a keskenylevelű 
békakorsó, és a   Magyarországon szórványos növény a lazavirágú nefelejcs.  
 
 
A Kegyetlen erdei 
 
Természetesség: 3, néhol 4. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: L2x, L2a, K2, RB, RC 
 
Szalaszend és Szemere között húzódik a Cserehát egyik legnagyobb összefüggő erdősége.  
Védett növényfajokban nem túl bővelkedő, jellegzetes cseres, kocsánytalan  és gyertyános 
tölgyesek alkotják, de főleg az erdőszéleken, mint a Csereháton sokfelé, itt is feltűnik a táj-
idegen akác is.  A madárfészek orchidea, kétlevelű sarkvirág fellelhető benne. A bozontos 
orbáncfű egyik jellegzetes, nem védett növénye.  Egyes részein az odvas keltike tavaszi vi-
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rágszőnyeget borít az avarra. A Kegyetlen erdőiben minden bizonnyal két rokon orchidea faj 
is él. Irodalmi adatok erre utalnak.  Ezek a fehér madársisak, és a kardos madársisak.  
                                 
Baktakéki erdők 
 
Természetesség 3, apró foltjain 4. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: L2x, L2a, K2,  
 
Egy irodalmi forrás említi, hogy a Baktakék melletti cseres tölgyes erdőben a védett erdei  
borkóró található.   Az erdőben a változó boglárka is él.  
 
Pusztaradványi legelők 
 
Természetesség: 4, de az erdősülő részeken csak 3. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: OC, H4, D5, P2b,  
  
Szemere és Pusztaradvány községek között a műúttól délre terjedelmes legelők húzódnak. 
Ezeken nő a Cserehát legnagyobb agárkosbor állománya. A védett orchidea féle itt nehezen 
becsülhető, talán százezres tőszámot is elérhet. A hófehértől a bíborvörösig minden színválto-
zata megtalálható. A legelőn a mezei szegfű is szépen nő. A szárazabb gyepfoltokban a ke-
véssé feltűnő, téglavörös virágú védett kacstalan lednek (31. ábra) is megbújik.  Füves lejtő-
kön, üde réteken országosan szórványos előfordulású védett növény. Nő a gyepben a magyar 
zsombor is.  A Bélus patak egyik mellékágának forrásvidéke a legelőre esik. Itt a ritkának 
tartott, de a Csereháton sokfelé található  mocsári csorbókából is szép számmal lehet látni.  

31. Ábra. Kacstalan lednek. (www.saxifraga.de) 
 
A legelőt az utóbbi években nem legeltették. Mára a korábbi, elszigetelt akácos, és 
erdeifenyves foltok  szinte teljesen meghódították a tájat.  A kökény, galagonya és vadrózsa 
egyes részein áthatolhatatlan bozóttá terebélyesedett,  azaz a spontán erdősödés   beindult. A 
műúttól északra a gyepeket akácos erdők is övezik. Ezekben a védett harangláb néhány szép 
töve nő.  
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Hernádpetri legelő 
 
Természetesség: 3.  
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: OC, P2b, H4 

 
32. Ábra. Szent László tárnics (Fotó: Farkas J.) 

 
A községtől Pusztaradvány irányában nagy legelők terülnek el. Védett növényeik a mezei 
szegfű és a Szent László tárnics (32. ábra). A gyepekben a másfelé is gyakori siskanád, 
macskafarkú veronika, csomós harangvirág, kereklevelű harangvirág, patikai párlófű is él.  
 
 
A Viszlói patak láprétjei 
 
Természetesség: 4, néhol 5.  
Élőhelyek az Á-NÉR szerint:B4,  D1, D34, D5,  
 
A Viszlói patak Viszló község déli belterületén is átfolyva a  Rakaca  patak egyik kis mellék-
vize. Részben a kistérséghez tartozó Pamlény község határára terjed ki.  A szlovák határ kö-
zelében eredő patak mentén láprétek húzódnak. A községtől mintegy kilométerre északra két 
ágra szakad a patak.  Ezen a ponton különösen szép láprétek kísérik. Nő itt a kockás liliom, a 
mocsári kosbor, és a még nem védett, de ritka  gyepes sás  is. A közeli domboldalak fás lege-
lőin az  agárkosbor szép állományait figyelhetjük meg.   A láprétek tőszomszédságában  nad-
rágszíj parcellákon a ritka védett gyomnövény, a konkoly is fellelhető (33. ábra). 

 
33. Ábra. Konkoly (rózsaszín ) és búzavirág gabona ültetvényben. (Fotó: Farkas J.) 
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Macskahere telepek 
 
A macskahere  (34. ábra) valószínűleg a leggyakoribb csereháti védett növény. Főleg gyako-
ri a déli Csereháton. Az Encsi Kistérség területén ritkábban találkozhatunk ezzel a jellegzetes 
löszjelző  növénnyel.  Sok helyen utak mentén, árokpartok gyepeiben nő. A következőkben 
ezen lelőhelyeit  tekintsük át, a Hernád völgy hasonló élőhelyeivel.   Meg kell jegyezni, hogy 
a 3. számú út mentén jelzett négy lelőhely 2004-2005 évben az út szélesítési munkálatai során 
megsemmisült.  
Természetesség: a macskahere élőhelyein 4.  
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: OB, OC, H4 

34. Ábra. Macskahere. (fotó: Farkas J.) 
 
A 3. sz. út mentén Encs és Méra között  
A 3.sz. út mentén Méra és Novajidrány között. 
A 3. számú út mentén az Idrányi forrásnál.  
A 3. sz. út mentén Garadna   után. 
Detek Tengeritanyától délre, gyepek határsövényében.  
Baktakék község déli végénél árokparton. 
A Baktakék-Fancsal út mentén, árokparton, a baktakéki almaültetvény bekötő útjának elején. 
A baktakéki szőlők határsövényében az alma ültetvény bejárata közelében. 
Alsógagy és Baktakék között árokparton (Kiszántották). 
Alsógagy előtt kb. 300 méterrel, az út széli árokban.  
Méra és Szalaszend között. 
Az ináncsi legelőn a Galambos patak  mentén. 
Beret községtől nyugatra, a szőlőskertek határsövényében. 
Gibártnál, a vízerőműtől északra, a Hernád gátján.  
  
A mocsári csorbóka lelőhelyei 
 
Természetesség: 4. 
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Élőhelyek az Á-NÉR szerint: D5 
Mint már több esetben is utalás történt rá, a mocsári csorbóka (35. ábra) a Csereháton gya-
kori növénynek tekinthető. Országosan ugyanakkor ritka, pusztuló növénynek tartják. A nö-
vényt néhány éve védetté nyilvánították. Határozottan terjedőben van, a tanulmány írója tíz 
évvel ezelőtt még csak  igen szórványos előfordulásait ismerte. 2004 évben gyakorlatilag 
minden  észak csereháti  vízfolyás mentén előfordult. Úgy tűnik kedvez a növénynek  az a 
tény, hogy az elmút évtizedben az állat állomány csökkenésével a patakparti nedves gyepeket  
- is – kevéssé legeltetik, és nem is kaszálják. A kisebb-nagyobb vízfolyások mentén ott tűnik 
fel, ahol a lapas, vizenyős patakmenti földeket nem művelik.   A következő felsorolásban, 
említett helyeken amely a Hernád völgyre is kiterjed biztosan nő. Meg kell jegyezni, hogy 
ezeknek a lelőhelyeknek legnagyobb része műút mentén található. Itt a feltűnő növény kocsi-
ból, az év minden szakában, télen is észrevehető. Az utaktól távolabbi részeken valószínűleg 
még sok előfordulási helye van.  
 
Pusztaradványi legelő, a Bélus patak mellékágának forrásvidékén.   
A Vasonca patak mentén Baktakék és Gagyvendégi között. 
Baktakék Fancsal felé vezető utjánál, a faluvégén.  
A Vasonca patak mentén Baktakék és Felsőgagy között, illetve a csenyétei ágban.   
Felsőgagy déli végén nagy telep van.  
A Vasoncát tápláló apró nyáron kiszáradó erecskék mentén.  
A gagyapáti völgyben, az útelágazástól kb. 1 km.-re. 
Csenyéténél a falutól és a focipályától dél felé sok.     
A Bélus patak mentén sokfelé nő. Így Szalaszend  északi végétől  nem messze, majd a fáji 
elágazás közelében, Szemere előtt, illetve a fáji völgy patakját követő nedves gyepekben is. A 
Bélus patak Hernád völgyi szakaszán is feltűnik a növény, Méra és Encs határában is.  
A Garadna patakot követő nedes réteken helyenként tömegesen nő Hernádvécsétől északra, 
egészen Hernádpetriiig.  Hernádpetritől északra az  Agyagos oldal nedves rétjén szálanként 
fordul elő.  
A Kányi patak mentén szálanként, Kány község déli végén több. 
A Kacsik patak mentén a  kányi elágazás és Büttös között. 
Büttös és Krasznokvajda között az út északi oldalán, vizenyős folton.  
A Perecsei patak völgyében elszórtan nő.  
Perecse belterületén a vegyesbolt mellett, és a volt laktanya épülete környékén tömegesen nő.  
A  Keresztétei patak mentén többfelé kisebb mennyiségben nő.   
A hernádszurdoki patak mentén, a községtől nyugati irányba.  
A csobádi legelő vasút menti nedves árkaiban.  
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35. Ábra. Mocsári csorbóka. (Fotó: Farkas J.) 
 
    
Határsövények, ősi müvelésű szőlős területek 
 
Természetesség: 3, 4. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: P2b, M6, H4, P7, OC, OB 
A következőkben a fenti élőhelyek felsorolását adjok meg.  
Hernádpetri és Hernádszurdok közötti határsövény. 
Hernádpetri szőlőskertek.  
Fáj, szőlőskertek. 
Csenyéte, Felsőgagy, szölöskertek. 
Szemere Pipiske domb szölőskertek. 
Encs-Abaújdevecseri szőlőskertek és környéke 
Baktakéki szőlők Talán törpemandula is található (Kiss L. Információja).  
Beret, nyugati domboldal szölős terület Macskahere, pusztai meténg, nyúlánk sárma is. 

 
36. Ábra. Pusztai meténg. (Fotó: Vidéki R.) 
 
Detek, Mogyorós domb, szőlős terület   
Beret,Mogyorós domb Szőlőskertek Pusztai meténg  (36. ábra) van 
Forró, kerek dombi szőlők.  Pusztai meténg van 
Fancsali pincefalu. 
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Gyepek mezei  szegfűvel, nyúlánk sármával és agárkosborral.  
  
Természetesség: 3, a védett növények élőhelyein 4.  
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: OB, OC, P2b, H4, 
Azon élőhelyek felsorolását adjuk meg, ahol a védett növényfajok legalább egyike nő.  
 
Fulókércs Mike völgyi legelők. 
Szalaszendi legelők. 
Fulókércs, Hernádvécse és Garadna környéki   legelők 
Fáj környéki  legelők. 
Csenyétei legelők. 
Alsógagy Gagyapáti Új gyepek legelő. 
Litkai legelő. 
Krasznokvajda, Konyak legelő. 
Büttös Kacsik és Darvaspuszta legelői. 
Fancsal-forrói gyep. 
Baktakék, Gagyi határrész Kacstalan lednek is.  
Kéki legelő  Parlagi rózsa is. 
Detek, Beret, Baktakék legelői. 
Közép-csereháti árokpartok Baktakék térségében. Macskahere van.  
Ibolyás legelő, Baktakék. Jó részét akáccal erdősítették. 
Fulókércsi legelők.  Sok mezei gólyaorr. 
Keresztétei legelő.  Piros budavirág nő. 
Szászfai bérc legelői. 
Virhó legelő, Gagyapáti. 
Kacsiki gyepek, Kacsik völgy. 
 
 
Rakaca patakvidék kockás liliom és kígyógyökerű keserűfüvesek lelőhelyek 
 
Természetesség: 4,-5. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: A1, A23, B1a, B3,  B4, D1, D2, D34, D5, E1, J1a,. OB, P2b 
Azon élőhelyek felsorolását adjuk, ahol a védett növények élnek.  
Diós völgyi patak torkolata 
Litkai pataki láprétek Szibériai nőszirom van. 
Pamlény déli láprét folt 
Büttösi láprét folt 
  Detek, Beret, Forró, Kány, Perecse erdei, Szebenye Dezső erdő  
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Természetesség: 3, kis foltokban 4. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: L2x, L2a, M8 
 
Detek, Beret, valamint Forró között a dombhátakon  két nagyobb erdőfolt is nő.  A széleken 
több helyen pusztai meténg él. A Kány és Perecse közötti  nagy kiterjedésű erdő a szlovák 
határ közelében húzódik.  Feltáratlan. A Szebenyepuszta nelletti Dezső erdő igazi vegyes ko-
csánytalan tölgyes erdő.A tavaszi gyepszint igen gazdag. Ibolyák, salátaboglárka, és odvas 
keltike  rendkívül tarka  virágszőnyege borítja az erdőt.  
 
Novajidrány és Garadna, környéki erdők 
 
Természetesség: 3, egyes foltokban 4. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: L2x, K2, L2a M8 
  
Négy egymással többé-kevéssé összefüggő erdőfolt a fenti településektől nyugatra, többnyire 
meredek domboldalakon. Hegylábi vegyes, cseres, illetve gyertyános tölgyesek alkotják. Fő-
leg a szélein terjed az akác.  Védett növényeik a madárfészek, kétlevelű sarkvirág orchide-
ák,  és a turbánliliom (37. ábra). Tömegesen sehol nem nőnek, de szálanként feltűnnek. Mind 
Garadna, mind Novajidrány közelében P7 élőhelyek, azaz részben ma is művelt extenzív ka-
szált gyűmölcsösök és szőlők csatlakoznak hozzájok. Ezek határsövényeiben a macskahere 

is feltűnik.  
37. Ábra. A turbánliliom egy virága (www.floralariana.it) 
 
Pusztaradvány és Hernádpetri körüli erdők 
 
Természetesség: 3, részben 4.  
Élőhelyek az Á-NÉR szerint:L2x, L2a, K2, RA, RB, M8 
 
A Cserehát legészakibb dombsorán húzódó részben összefüggő erdőség a szlovák határig és 
részben azon túl húzódik.  A természetközeli erdeinek nagy része a közephegységeinkre jel-
lemző cseres, kocsánytalan és gyertyános tölgyes. Az erdőkben sok a telepített fenyő. Ez fő-
leg erdeifenyő, de Hernádpetri környékén lucosok is vannak. Ez utóbbiak körében többfelé 
spontán pusztulás jeleit lehet észlelni, főleg Hernádpetri község, és a szlovák határ közötti 
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részeken. A fák levelei rozsdabarna színt vesznek fel, és a fa is elpusztul. A Kelet -
Szlovákiai Vasmű légvonalban csak 8-10 kilométerre van ezektől az erdőktől. A pusztulás 
lehet, hogy a levegő szennyeződés következtében lép fel. A fenyőn kívül más, nem tájidegen 
fafajokkal történő telepítés is gyakori.  
 
Az erdők védett fajokban viszonylag szegények. Eléggé gyakori a madárfészek orchidea, a 
turbánliliom, ritkább a nagy ezerjófű, kétlevelű sarkvirág . Az erdők határáig felhúzódó 
patakok mentén  a mocsári csorbóka szálanként fordúl elő. A patakokat itt égerligetek (J5) 
kisérik. 
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A Szerencsi dombvidék és a Zempléni hegység természetközeli élőhelyei  
 
Hernádszentandrás magyar nőszirom lelőhelye  
   
Természetesség: 5. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: H4, P2b, S6 
 
A kistérség  déli határvidékén, a Háromhalomtól déli irányban, a volt hernádszentandrási sző-
lők elvadult kertjeiben nő a fokozottan védett magyar nőszirom (38. ábra) kisebb állománya. 
Amikor Lakatos Endre először megtalálta, még nagy állománya nőtt  ezen a helyen. Azóta a 
terjedő akác elborította az egykor kaszált gyepet, és a ritkaság teljes eltűnésével fenyeget. 

38.  Ábra: Magyar nőszirom (Fotó: Farkas J.) 
 
 

Perei legelő, és erdőfoltok, Háromhalom 
 
Természetesség: A  Háromhalom legészakibb halmán 5, máshol 3, illetve 4.  
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: OC, H4, P2b, D5, I1, H5a,  
 
Pere községtől déli irányban, az igen meredek Hernádra futó domboldalon sajnos ma már nem 
legeltetett egykori legelő található. A terület a Hernád magaspart rendszer része, földcsúszá-
sokkal (suvadás), és emiatt igen nehezen járható, szakadékos.  

39. Ábra. Szártalan csűdfű. (Fotó: Farkas J.) 
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A nagy gyepterület délkeleti végén a dombtetőn  áll a Háromhalom, egykori földvára. A  
legészakibb halom növényzetét a védett szártalan csűdfű (39. ábra), és a macskahere nagy 
tömege borítja. A legelő többi meredek falú dombocskáin is nőnek a fenti védett növények, 
többfelé az ugyancsak ritkaságnak számító kései  pitypang társaságában. A legelő egyes 
pontjain meredező löszfalak gyakorlatilag járhatatlanok. Tavasszal ezeken a védett tavaszi 
hérics  (40. ábra) nagyobb tömegben virágzik. Később ugyanitt a selymes boglárka példá-
nyait láthatjuk.  Néhány éve az európai vörös listás piros kígyószisz  is nőtt a löszfalakon.  

40. Ábra. Tavaszi hérics. (www.sci.u-szeged.hu) 
 
A hatalmas ősgyep első leírója, Lakatos E. Az 1960-as évek eljén leánykökörcsin (41. ábra), 
fekete kökörcsin, és törpemandula előfordulásáról is írt. A szikár száraz löszön az igen ritka 
– de nem védett  cseppboglárkát is megtalálta.  A suvadások néhol a többfelé fellelhető forrá-
sok vizének útját állva kis tavakat hoztak létre a területen. Lakatos egykor az egyikben a vé-
dett szibériai nősziromra is ráakadt. Ma valószínűleg nem él itt ez a növény.  

41. Ábra. Leánykökörcsin. (Fotó: Farkas J.) 
 

A legelő legészakibb részén, a Pere-Abaújszántó műút mellett apró L2x típusú erdőfolt is nő.  
Az igen látványos löszgyepek és legelők sajnos erősen pusztulnak. Egy részét nemesnyárral 
ültették be, a többi a legeltetés elmaradása miatt gyomosodik és cserjésedik.  
 
 
Hernádbűdi holtág és erdő 
 
Természetesség:3 A környék igen szépen gondozott pihenőhely. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: B1a, A1, D5, OA, J4, S2 
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Hernádbűd község déli végén szépen gondozott park és iható vizű forrás szomszédságában 
található egy kis Hernád holtág, melyet valószínűleg az országút építésekor választottak le a 
folyóról. Békaszőlő hínaras, nádas és gyékényes élőhelyei védett növényt nem rejtenek.  
 
A szomszédos meredek domboldalt L2x típusú élőhely, mezei juharos és szilfás hegylábi erdő 
fedi. Sajnos az akác mára szinte az egész erdőt átszőtte..  Az erdő aljnövényzetében L2x fa-
jok, igy a salamonpecsét és ibolyák uralkodnak. Az igen nehezen járható erdőfolt nyári és 
őszi aszpektusait is ellenőrizni kellene. Az (élő) Hernád folyó mentén P4  ligeterdők nőnek, a 
szokásos indás aljnövényzettel.  
                                
Gibárt, Gete földvár gyepei 
 
Természetesség: 3. 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: OC, P2b, H5a, H4 
 
A Gete  földvár és környéke Gibárt és Hernádbűd között a Szerencsi dombvidék meredek 
hegylábán terül el. A tanulmány szerzője 2003 évben a gyepek alján a két település között 
húzódó műút mentén hegyi kökörcsin  virágzó példányait látta.. A gyepek növényvilága a 
Perei legelő és a Háromhalom növényzetéhez lehetett egykor hasonló. Ma jóval szegénye-
sebbnek tűnik. A tavaszi bejárás során  erőteljes égetés nyomai látszottak a gyepben, amely 
eléggé gyomosok voltak. Kökörcsinek,  tavaszi hérics, macskahere,   szártalan csűdfű,  és 
hasonló lösz-sztyepp növények potenciális lelőhelye az igen  meredek  lejtőkkel határolt 
gyepterület. 
Aranyos, Abaújalpár sztyepprétjei 
 
Természetesség: 3-4 
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: OC, H4, P2b,  

 
42. Ábra. Piros kígyószisz. (Fotó: Farkas J) 
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A kistérség Abaújalpár és Aranyos (Abaújkér) közigazgatási területére esnek a Zempléni 
hegység nyugati szélének lejtői. Ezek a részben felhagyott szőlőskertekből, részben legelők-
ből álló gyakran  meredek gyepek szép erdős sztyepp vegetációkat rejtenek. Tavasszal ezer-
számra nő a tavaszi hérics.  Késöbb a leánykökörcsin  és a hegyi kökörcsin is megjelenik. 
Nyár elején a nagy pacsirtafű (43. Ábra)  és az európai vörös listás piros kígyószisz (42. 
ábra), illetve néhol agárkosbor dísziti a gyepet. Felfelé haladva a meredek domboldalakon a 
borjúpázsitos hegyi rétek váltják a csenkesz füves legelőket.  

43. Ábra. Nagy pacsirtafű. (Fotó: Farkas J.) 
 
A gyepek nagy területet foglalnak el, de azután az összefüggő erdők veszik át a helyüket.  
 
Aranyos és Abaújalpár erdei  
 
Természetesség: 3-4.  
Élőhelyek az Á-NÉR szerint: L2x, L2a,  K2, J5, H2, H3a 
 
A két település határában a Zempléni hegység jókora erdővel borított domboldalai jelentik az 
erdei élőhelyeket. A hegység szegélyén a vegyes hegylábi erdőket (L2x), a mezei juharos 
kocsánytalan tölgyes állományai adják. Ezek fokozatosan kocsánytalan tölgyesekbe, illetve 
gyertyános-kocsánytalan tölgyesekbe mennek át. Az Aranyosi patak völgyében a patakot 
égerligetek (J5 élőhely) kísérik. A telepített fák jó része erdeifenyő és lucfenyő.  
 
Az Aranyosi völgy elején a volt kőbányák területén nyílt meredek sziklafelületeken szikla-
gyep vegetációk is előfordulnak, de védett növényfajokról nincs információ.  
 
A terület a Zempléni Tájvédelmi Körzetnek nem része, de az összefüggő erdőségekben szá-
mos védett növény és állatfaj is megtalálható.  
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Az Encsi Kistérség nagygombái 
 
A kistérség határában a gyepekre jellemző nagygombák nőnek, de az erdősültebb tájakon 
megjelennek a lombos erdőkre, esetenként az ültetett fenyvesekre jellemző gombafajok is. Az 
első részben a tanulmány szerzője saját tapasztalatait foglalja össze, a másodikrészben egy 
közép csereháti erdő  gombaflóráját ismertetjük. 
 
Gyepek gombái 
 
Ha kedvező az időjárás április táján jelennek meg az első tavaszi gombák. A tövisalja gomba 
kökényes, galagonyás bozótosok alján meglehetősen gyakori. Ehető, de mivel a mérgező 
nagy döggombától amely ugyancsak nőhet a környékünkön elég nehéz elkülöníteni, a szedése 
nem ajánlott. 
 
Rétjeink, legelőink gyakori tavaszi gombája a májusi pereszke , Egyes években nagyobb tö-
megben nő, mint neve is mutatja, május hónapban. Ugyancsak május során, nedves, enyhe 
időjárás kedvez az ízletes kucsmagombának (44. ábra). Az egyik legfinomabb ehető  
gombánk kis mennyiségben nő a Hernád folyó mentén, az ártéri ligeterdők, és gyepek homo-
kos talaján. A bal part gyepes domboldalain is találkozhatunk vele. 

44. ábra. Ízletes kucsmagomba. (www.bluewillowpages.com) 
 

A gyepek fő gombaféléi nyáron jelennek meg, bár ezek többsége kedvező időjárás mellett 
ősszel is 
előfordulhat. Ezek a szegfűgomba  és a csiperke félék, főleg a mezei  és a sziki csiperke. 
 
Ebben az időszakban a gyepeinken néha tömegesen nő tarló őzlábgomba is. Ez utóbbi hófe-
hér színű, nem mérgező de kerülendő gomba. A melegebb hónapokban ugyanitt tűnnek fel a 
fehér húsú 
ehető pöfeteg gombák. A gyepeinkben főleg a kisebb méretű bimbós pöfeteg, illetve a na-
gyobb, akár 10-20 centiméter átmérőjű repedezett pöfeteg  is gyakori. A sokfelé fellelhető 
elhagyott szőlő ültetvények nyárra méteres gyepében, sőt legelőkön, erdőszéleken néha a több 
kilós súlyúra növő óriás pöfeteg is megjelenik. 
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Az ősz, ha csapadékos, a kistérségben sok gombát nevel. A gyepekben sokszor tömegesen 
feltűnik a lila tönkű pereszke. (45. ábra). Vele egy időben elgyomosodott, ördögszekérrel 
(mezei iringó) benőtt legelőkön az ördögszekér gomba is tömeges lehet. A szegfűgomba és a 
csiperke félék ilyenkor is nőnek. Az ősz során jelenik meg, néha tömegesen, a leggyakoribb 
mérgező gomba, a parlagi tölcsérgomba, amely a szegfűgombához hasonlít. A fás területeken 
néha keserűgombát is lehet látni. Az erdőszéli, dombvidéki gyepek jellemzője az erdőszéli 
csiperke. 
 

45. Ábra. Lila tönkű pereszke . (Fotó: TERRA Alapítvány) 
 

A nem túl kemény telek során a város környékén, főleg a nyárfásokban a laskagomba,  illetve 
a téli fülőke fordul elő. Főleg a Hernád menti ligeterdőkben ősszel és kora tavasszal a sárga 
gévagomba fán növő, feltűnő termőtestjeivel találkozhatunk.  
 
Erdők gombái 
 
A kistérség erdeiben nyáron a nagy őzlábgomba,  és a piruló őzlábgomba igen gyakori. Rit-
kábban kerül elő a lila pereszke, és a sárga korallgomba. A fákon növő májgomba is eléggé 
gyakori. 
 
Igen közkedveltek a vargányák. Ezek főleg meleg, csapadékos nyarakon, és őszi időben is 
megtalálhatóak. A kistérség déli és középső részein a legfinomabb ízletes és nyári vargánya  
gombák nem fordulnak elő. Hasonló a helyzet a rókagombával is. 
 
Az összefüggőbb északi erdeinkben sokféle galambgomba, ősszel a Szent Mihály gomba és a 
lila pereszke is nő. A mérgező gombák közül a légyölő galóca (46. ábra) és a gyilkos galóca  
egyes erdőrészekben nem ritka. 
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46. ábra. Légyölő galóca.( www.dipbot.unict.it) 
 
Az erdőkben ősszel a szürke pereszke (tölcsérgomba) igen gyakori. A fenyvesek is gombában 
gazdagok lehetnek. Nyáron a fenyőtinorú, érdes nyelű tinorú, ősszel a rizikegomba  jellemző 
rájuk. 
 
Bár adatunk nincs róla, mivel a gyűjtésének nincs hagyománya, a kistérség tölgyes erdeinek 
talajában nagy valószínűséggel él a gumószerű nyári szarvasgomba  is. 
 
Nagygombák egy közép cserháti erdőben.  
 
Pál-Pám Ferenc 1995-ben Szanticska mellett végzett gombacönológiai felméréseket. Ez bár 
kívül van az Encsi Kistérség határán, eredményei jól alakalmazhatóak  a középső Cserehát 
mikológiai viszonyainak ismertetésére. Mintegy 131 gombafajt találtak. Néhány ezek közül a 
következő: 
 
Agaricus arvensis erdőszéli csiperke  
Cantharellus cibarius (47. ábra) rókagomba  

47. Ábra. Rókagomba. (www.mssf.org) 
 
Coprinus comatus gyapjas tintagomba  
Geastrum fimbratum közönséges csillaggomba  (48. ábra) 
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48. ábra. Csillaggomba faj. (perso.wanadoo.fr) 
 

Lepista nuda lila pereszke ( 49. ábra.) 
 

49. Ábra. Lila pererszke. (www.funghiitaliani.it) 
 
Phallus impuducus szömörcsög   
Russula virescens varas zöld galambgomba 
A Rakaca patakvidék gomba flóráját Endes M., Papp L., és Székelyhidi M. munkájából is-
merjük. A   vizes élőhelyeken mintegy 90 gombafaj jelenlétét állapították meg.  Ezek között 
3-4 faj ritkaságnak számít. 
 
Mohák a Rakaca patakvidéken. 
 
A Rakaca patakvidék moha flóráját Endes M.,  és Papp L. munkájából ismerjük. Összesen 36 
gombafajt találtak, amely a hazai flóra mindössze 5, 8%-a.  Ebből az Encsi Kistérség területén 
22 faj él. A fajszegénység okát az erdők hiányában látják. Ezek egy része viszont ritka faj. 
Ilyen a B. plumosum, C. piliferum, D. unicinatus, M. hornum fajok. Vörös könyves faj az  
R. confertum. A mohafajok jelentős részének magyar neve nem ismert.  
 
 
Az Encsi Kistérség állatvilága.      
 
A fejezet fő forrása az  Aggteleki Nemzeti Park. A Csereháti Tájvédelmi Körzet létrehozása 
céljából számos kutatási projektet indítottak el  az élővilág megismerése végett. Ez a projekt 
az Encsi Kistérség  azon részét érinti, amely a Rakaca patakvidéken és annak környékén terül 
el.  A kutatások eredményeképpen a korábban alig ismert csereháti fauna egyre teljesebbé 
válik. Ahol az információk alapja nem az Aggteleki Nemzeti Park, ott azt külön jelezzük.  
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Állatföldrajzi besorolás.  
Faunatartomány: palearktikus 
Faunavidék: Euro-turáni 
Faunakerület: Közép-dunai 
Faunakörzet: Ősmátra 
Faunajárás: Börzsöny-Mátra-Bükk 
 
 
Lepkék a kistérség határban. 
 
Az encsi kistérség határban az előforduló lepkefajok felmérése még csak hozzávetőlegesen 
történt meg. Ez főleg a Rakaca patakvidék területére terjedt ki, az Aggteleki N. P. jóvoltából. 
A Rakaca patakvidék lepke faunája  viszont jól felmért.   Az alábbi néhány faj a kistérség déli 
és középső részein fordul elő, és azokról a szerző saját tapasztalatai alapján ír.  
Gyakran lehet látni a színes, védett fajok közül a rókalepkéket, az atatlanta lepkét, a nap-
pali pávaszemet, a fecskefarkú és a kardos lepkét. Régebben előkerült a nagy termetű éjjeli 
pávaszem    
Nem védett lepkéink közül sokfelé gyakori a sakktábla leple, a szemeslepke fajok, a hajnalpír 
lepke , citromlepke, a piros pettyes függőlepke,  bogáncs lepke,  atalanta lepke (50. ábra). A 
szender fajok közül gyakran feltűnik a kacsafarkú szender. A tanulmány szerzője 2002 áprili-
sában a hársfa szender nevű nem védett lepkével találkozott.  A tölgylevél pohók is felbukkan 
ritkán.  
A kistérség gyakori, jórészt védett  lepkéi a kis rókalepke (51. ábra),   a volt szőlős kerteket 
visszahódító farkasalma lepke (52. ábra),   és nappali pávaszem .  

 
50. Ábra. Atalanta lepke Fotó H. és H. Arentsen 
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51. Ábra. Kis rókalepke. Fotó H. és H. Arentsen 

 
52. Ábra. Farkasalma lepke. Fotó: M. Maier 
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Főleg a kistérség déli részén  élhet a nagyon ritkának számító, védett éjjeli  magyar tavaszi 
fésűsbagoly nevű apró, nem feltűnő lepke. Ez a lepke, illetve annak hernyója a tatárjuhar le-
veleit fogyasztja. Nyilvánvalóan csak ott él, ahol ez a kisméretű fa is előfordul.  
A gazdanövény tömeges előfordulása miatt Pere  határában, a Hernád folyót követő dombsor 
gyepein élhet a magyar lepkefauna egyik ritkasága a  védett zefír plebejusboglárka (fóti bog-
lárka). Ennek a kis, kék színű lepkének hernyója  a  szártalan csűdfű nevű növény zöld ré-
szeiből táplálkozik. A növénynek, amely maga is védett, igen nagy állománya él  a perei lege-
lő egyes pontjain. A lepke jelenlétének megállapítása szakember  véleményét igényli.  
A Hernád és Rakaca völgy nedves gyepeiben, ahol az  őszi  vérfű nevű növény él, megtalál-
ható a védett vérfű boglárka (53. ábra) lepke is . A gazdanövény kisebb-nagyobb állományai 
élnek  a kistérség Hernád völgyi területein.  Hatalmas állomány található ebből a növényből  a 
Rakaca patakvidék több pontján. Itt bizonyítottan él ez a ritka faj.  

     
53. ÁBRA. Vérfű boglárka, (fotó M. Maier) és begyűjtött példányok. Forrás: Lepkés 
honlap. 
Él itt az ugyancsak ritka és védett gólyaorr boglárka (54. ábra) is.  

     
54. ÁBRA. Gólyaorr boglárka a gazdanövényen. (Fotó M. Maier) és a lepkék   begyűj-
tött példányai a lepkés honlapról.   
Az Aggteleki Nemzeti Park megbízásából a Cserehát területén eddig mintegy 700 lepkefaj 
jelenlétét mutatták ki, annak ellenére, hogy a szomszédos hegyvidékekkel összehasonlítva a 
terület kutatottsága igencsak szegényes. Ez a kutatottság is elsősorban a Cserehát északi ré-
szeire koncentrálódik, ahol a tervezett tájvédelmi körzet  van.  
A kistérségben említett színes pillangók itt is előfordulnak. A fehérlepkék közül említésre 
érdemes a fakó kéneslepke , sáfránylepke, a hegyi és a magyar fehérlepke.  
Az eddig említett boglárka félék mellett előfordul a területen a  nyírfa csücsköslepke. A tűz-
lepkék közül gyakori az arany tűzlepke, havasi, ibolyás és nagy tűzlepke (55. ábra).  
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55. ÁBRA. Nagy tűzlepke. Fotó: M. Maier 
A területen előforduló nyílt gyepekben a szemeslepkék  több faja is feltűnik, bár az erdőlakó, 
ritka  sápadt szemeslepke  is előfordul a  kistérség nyugati határán. 
Gyeplakó a kárpáti eredetű tavaszi szemeslepke. A szénalepkék valódi száraz gyepek lakói 
valamint a közönséges és nagy ökörszemlepke is. Nyáron figyelhető meg a szürkeöves 
szemeslepke , fehéröves szemeslepke, fekete szemeslepke és a közönséges szemeslepke.  
A nappali lepkék közül főleg a tarkalepkék fordulnak elő jelentős fajszámmal. A kistérség 
határán kissé túl, Perecse és Kány környékén a díszes tarkalepke, másfelé a tüzes, kis, réti, 
recés, és közönséges tarkalepkék  láthatóak. 
A gyöngyházlepkék közül a keleti, zöldes, lápi, ezüstös, ibolya, nagy gyöngyházlepke fajok 
láthatóak errefelé. A nagy és a kis színjátszólepke (56. ábra) patakok környékén tűnik föl. 

 
56.  ÁBRA. Kis színjátszólepke. Fotó: M. Maier 
Nappali életet élnek a busalepkék is, mint a törpe és az erdei busalepkék, illetve csüngőlepkék 
is. A medvelepkék közül a  fémes, a csíkos, a foltos és a fekete, mocsári medvelepkék gyako-

riak.  
57. Ábra. Pitypangszövő (Fotó: M. Maier) 
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Feltűnő színűek én nagyok  a szövőlepkék.  Védett a pitypangszövő (57. ábra) és a kutyatej 
szövő, de van tölgyfaszövő és málnaszövő is. Fás területen található a szilvapohók, tölgylevél   
és sárgapohók. Ősszel rajzik a galagonyaszövő  és a nyárfaszövő.  
Nagy termetű fajok a pávaszemek is. Tavasszal rajzik a T-betűs pávaszem  és a kis pávaszem 
, esti pávaszem.  
A szenderlepkék számos faja él itt. Érdekes a pöszörszender, galajszender, kutyatej szender, 
szőlőszender, piros szender , fenyőszender , fagyalszender, hársfa és nyárfa szender, és a vé-
dett dongószender (58. ábra). 

58. Ábra. Dongószender (schmetterling-raupe.de)   
Nagy számban él a vidéken araszolólepke is. Nyíren és égeren található a zöldaraszoló. A 
vizenyős helyeken található nenyúljhozzám növényen egy táplálék specialista faj él, a négy-
sávos tarkaaraszoló. Van aranyos, szegélyes és nagy téliaraszoló.  
A púposszövők lomberdőlakó lepkék. Égeren él a nagy, púpos,  és tevehátú púposszövő. A 
nyírfán és a nyárfán a nyírfa és aranypúpos púposszövő. Tölgyesekben a cserfa, bélyeges,  és 
sárgafoltos púposszövő található. Igen gyakori a gyapjaspille, hamvasszövő, aranyfarkú szö-
vő, L-betűs szövő, apácalepke.  
A legnépesebb lepkecsoport, mint országosan is a bagolylepkék. Több magashegyvidéki, Kár-
pátokból származó faj is feltűnik. Ezek a lepkék kevésbé látványosak, gyakran magyar nevük 
sincs , így fajok említésére itt nem kerül sor, bár közülük sok ritka és védett. 
A  Rakaca patakvidéken negyszámú araszoló lepke is él. Ezek felmérése megtörtént.   
Üvegszárnyú lepkék a Hernád völgyben. 
Darázslepke (Sesia apiformis) Garadna (59. ábra), és még hat másik faj él a vidéken.  

59. Ábra. Darázslepke (D. Ruud) 
 
A Rakaca patakvidéken él a mutatós piros medvelepke , kék övesbagoly , közönséges medve-
lepke , és a bükkfa zöldbagoly  . A  Hernád völgy láprétjein helyenként él a mocsári kutyataj 
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(Euphorbia palustris) növény. Várható ezért a növényen élő ritka magyar és a mocsári 
szitkár (60. ábra) nevű lepkécske előfordulása.  

 
60.  Ábra. Magyar szitkár. (www.invasive.org) 

 
A Rakaca patakvidék lepke faunáját Szabó S. és Gyulai P. munkáiból is ismerjük. Közel 450 
lepkefajt sikerült megtalálniuk. Ezek közül mintegy 35 faj a védett. Az eddig nem említett 
védett fajok a következők: kutyatejszövő, sárga gyapjasszövő, kis éjjeli pávaszem, kis 
apollólepke, gyászlepke, nagy rókalepke, fakó gyöngyházlepke tavaszi szerecsenlepke, 
sokfoltú szemeslepke, nyírfalepke, W-betűs lepke, májmoha medvelepke, szürkeöves 
bagoly, ezüstös apróbagoly, tallós gyökérrágólepke, Diachryas zosinii (nincs magyar ne-
ve). 
 
 
Csigák 
 
A Cserehát és környéke puhatestű faunájának felmérését az Aggteleki Nemzeti Park megbízá-
sából Varga A. végezte el. Adatait 2000 évben publikálta. Összefoglalónk ennek alapján ké-
szült, mivel a területen korábban ilyen jellegű munka nem folyt. A kistérséget, vagy annak 
közvetlen körzetét a Gagybátor, Gagyvendégi, Krasznokvajda, Büttös, Szászfa,  Felsőgagy, m 
Keresztéte, Perecse, Csenyéte, Hernádszurdok, Hidasnémeti és Tornyosnémeti közelében 
végzett adatgyűjtések érintik.  
 
Szárazföldi csigák 
 
Nedvesebb szárazföldi élőhelyek lakói. Az éticsiga  főleg települések közelében  kisebb po-
pulációkban fordul elő. A mocsár és lápréteken  A Natura 2000 által jegyzett fajok közül a 
balogcsiga (Vertigo angustior 61. ábra) és a Derocerus laeve nevű meztelen csiga  jelent érté-
ket. Száraz réteken gyakori a pannon csiga (Capaea vindobonensis) és a kórócsiga (Helicella 
obvia). Az ugarcsiga (Helix lutescens) a Rakaca patak vidékén, a kistérség határának közelé-
ben  erős populációkban él. A Rakaca patakvidék védett csigái még a sima orsócsiga (62. 
ábra), lapos kristálycsiga. Nem védett, de ritka a hidegkedvelő Vertigo substriata. A Rakaca 
forrásvidéken él.  
A fajok listája Varga A. állította össze. Összesen 37 fajt sorol fel.  Közülük néhányat muta-
tunk be.  
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61. ábra. Balogcsiga. (WWW.natura2000.munlv.nrw.de)  
 

62. Ábra. Sima orsócsiga. (mollusca.wz.cz) 
 
Ugarcsiga (Helix lutescens) Hidasnémeti, Szászfa,  
Éticsiga (Helix pomatia 63. ábra ) Büttös, Felsőgagy,  Krasznokvajda,  Szászfa,  Perecse. 
                    

 
63. ábra Éticsiga (Fotó: Gardensafarinet) 
 
 
Kagylók 
 
Az Aggteleki N. P. szakemberei hét fajt sorolnak fel. Védett közülük a tompa folyamikagyló 
(Unio crassus  64. ábra) Hernádszurdok, Krasznokvajda,  
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64. ábra.  Tompa folyamikagyló (Fotó: W. Fisher) 
 
A Cserehát patakjaiban az Aggteleki Nemzeti Park közleménye szerint a ritka borsókagyló 
fajok is élnek (pl. Pisidium moitesserianum). 
  
A VITUKI-ban végzett felmérések alapján a a Hernád völgyében 10 kagyló faj,  és 11 
vízicsiga faj él. A Rakaca patakvidék csiga és kagyló faunáját Endes M. munkájából is ismer-
jük. Kagylófaj 10 él a vizekben, közülük egy a védett. A megtalált csigafajok száma 56, ebből 
5 védett. 
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Rovarok 
 
A rovarvilág főleg a Rakaca patakvidéken fajgazdag, a környező hegyvidékek, így a Kárpátok 
közelsége, és a változatos élőhelyek  miatt. A gerinctelen fauna fő értékei a vérfüves láprétek 
és a mocsárrétek. A kistérség legészakibb vidékeire lehetnek az itt leírtak jellemzőek, bár a 
jellegzetes helyi fajok  az egész dombvidéken feltűnhetnek.  
 
(Az Aggteleki N..P.  szponzorálta jelentések alapján) A vidék ebből a szempontból nem iga-
zán feltárt. A zempléni futrinka (Carabus zawadszkyi) a terület legjelentősebb értéke.  Foko-

zottan  
65. Ábra. Lapos kékfutrinka. (www.arkive.org) 
 
védett, eszmei értéke 100 000 Ft. Kárpát medencei bennszülött alfaj. A Zempléni hegységben 
és a Csereháton él. Az erdőszelek lakója, a zárt erdőket kerüli.  A fémes és a gödörkés gyász-
futó (Pterostichus metallicus, oblongo-punctatus),  a lapos kék (65. ábra), a selymes , a ligeti 
és a rezes futrinka (Carabus convexus, C. Intricatus, C.  nemoralis,C.  ullrichi) többfelé elő-
fordul. 
 
A melegebb sztyepprétek lakója a magyar és a pompás virágbogár (Potosia hungarica, P. 
aeruginosa).  A cincérek sok faja is él a vidéken. Ilyen a nagy hőscincér,   (Cerambyx cerdo 
66. ábra). Gyakori a kis hőscincér, (C. scopolii), hegedülő cincér (Prionus coriarius), és a töl-
gyes töviscincér (Harpium sycophanta),  űltetett fenyvesekben a fenyőcincér (Harpium 
inquisitor), és a daliás cincér (Acanthocius aedilis). 

 
66. Ábra. Nagy hőscincér. (gutaubin.free.fr) 
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A déli és középső Csereháton, A Hernád völgyben és a Szerencsi dombvidéken  a macskahere 
növény sokfelé, néhol tömegesen nő. Adattal nem rendelkezünk, de valószínű  élhet ezeken a 
helyeken a macskahere cincér (67. ábra). Ennek a védett  rovarnak  ugyanis a fenti növény a 
gazdanövénye.  

67. Ábra. Macskahere cincér. (Fotó: M. Hoskovec) 
 

A szarvasbogár  a Cserháton nem gyakori, de a déli részeken is lehetett korábban találkozni 
vele. A vadak trágyájában gyakoriak a ganajtúrók, így a holdszarvú ganajtúró (Copris 
lunaris )   
Egyenesszárnyúak 
 
A vidék általános felmérése még várat magára. Él a vidéken a négypettyes sáska 
(Phaneroptera nana), és a Rakaca völgyben  a feketepettyes tarlósáska (Stenobothrus 
nigromaculans), vöröshasú tarlósáska, kékszárnyú sáska, és még több más sáskafaj. Védett és 
ritka fajok a pontotott repülőszöcske (Phaneroptera nana 68. ábra) és a fogasfarkú szöcske 
(Polysarcus denticauda ).  

68. Ábra. Pontozott repűlőszöcske. (www.biologie.uni-osnabrueck.de) 
 
 

Bogarak a Hernád völgyben 
 
Az Encsi Kisrétség Hernád völgybeli területén élő bogarakról igen kevés elérhető tudomá-
nyos igényű információval rendelkezünk  Ezek egyike Ádám és Hegyessy 1998-ban publikált 
tanulmánya, amely a Hernád völgyében fellelhető lemezescsápú bogarak előfordulását elem-
zi. Abaújvár, Alsózsolca, Gönc, Hernádcéce, Hernádvécse, Hidasnémeti, Szikszó, Vizsoly és 
Zsujta települések határában 69  fajt gyűtöttek. Ezek közül a védett fajokat soroljuk fel. 
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Szarvasbogár (Lucanus cervus cervus )  
Kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus) 
Pompás virágbogár (Cetonischema speciosissima) 
Bogáncs virágbogár (Nectocia ungarica ungarica) 
Orrszarvúbogár (Oryctes nasicornis hodhausi 69. ábra)  

69. Ábra. Orrszarvú bogár. (www.cwikowscy.pl) 
 
Vízibogarak  
 
Az Aggteleki Nemzeti Park  a Csereháti Tájvédelmi Körzet kialakítása során végzett előzetes 
tanulmányai a vízibogarak felmérésére is kiterjedtek. A Rakaca patakban értékes, ritka 
vízipoloska fajok élnek  (Vellisa saulii, Aphelocheirus aestivalis, Sigara nigrolineata).   
A következőkben a Nemzeti Park  szponzorálásában, Csabai Z. és Móra A. 2002-ben publi-
kált adatait ismertetjük, amely  a kutatási eredmények részletes bemutatását tartalmazza. 
A szerzők megemlítik, hogy előttük a vidék részletes feltárásával nem foglalkoztak, és csak 
egy-két igen hiányos szórvány adat volt a vízibogár faunáról. Általános véleményük a Csere-
hátról az, hogy annak vizibogár faunáját erősen befolyásolja az a tény, hogy nagyobb kiterje-
désű állóvizek és mocsarak csak a patakok mentén találhatók. Emiatt számos faj hiányzik a 
vidékről. Ugyanakkor  érdekes tény ( a Cserehát élővilágára általában jellemző), hogy  hegy-
vidéki és alföldi fajok  érdekes keverékét találták meg, gyakran egyazon vizekben.  A 
faunisztikai szempontból kiemelkedő fajokat név szerint említjük. Emellett még 50 bogárfajt 
említenek. 
Az Agabus fuscipennis  70. ábra)  Északi elterjedésű faj. Magyarországon csak néhány éve 
fedezték fel, és kevés előfordulása ismert. Janka patak Szászfa.  
 

 
70.  ÁBRA. Agabus fuscipennis (E. Reitter nyomán) 
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A Hydroporus discretus discretus  (71. ábra) Felsőgagy  Bátor patak.  Mediterrán faj. Ma-
gyarországon csak néhány előfordulása ismert.  
 

 
71. ÁBRA. Hydroporus discretus. (E. Reitter nyomán) 
 
A Hydropus memnonius)Rakaca forrásvidék és patakbó Szemerénél. Magyaroszágon csak 
néhány helyről ismert faj.  
A Hydroporus nigra  A Janka patakból, Szászfa. Magyarországon csak néhány lelőhelye 
ismert. 
A Laccobius sinuatus Büttös, Rakaca patak. Magyarországon igen ritka.  
 
Csabai és 2002 évben  a Hernád vízgyűjtőjének vízibogár faunáját vizsgálta. Ennek során  70    
fajt találtak.  A ritka fajokat ismertetjük.  
 
Helophorus asperatus (72. ábra) Bársonyos Méra, Gönci patak Gönc. Magyarországon igen 
ritka, eddig csak Orfű és Szentlőrinc térségéből ismerték. Az új lelőhelyeiről öt példánya ke-
rült elő. 

 
72. Ábra. Helophorus asperatus. (www.entomo.bai.pl) 
 
Helophorus liguricus Bélus patak Hernádszentandrás, Hernád holtágak Vizsoly. Bár egyes 
szerzők Magyarországon közönségesnek tartják, ennek ellenére csak 19 biztos előfordulása 
ismert. 
Helophorus rufipes Hernád holtágak Vizsoly. A magyar fauna új faja. Vizsolynál egy példá-
nya 
került elő, a Holt Hernád iszapos fenékvizéből. 
Laccobius simulatrix Bélus patak Hernádszentandrás. Hazánkban ritka faj, csak nyolc 
előfordulását ismerték korábban. Legközelebbi ismert lelőhelyei a Bódva völgyében Szalon-
na, és a 
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bükki Jávorkút. 
Laccobius sinuatus Gönci patak Gönc. Magyarországon ritka faj, és tíz előfordulása ismert. 
A 
közelben él Büttösnék, Jávorkúton, és a zempléni Kőkapunál. 
 
Vízi poloskát 20 fajt találtak. Ezek közül a következő védett.  
 
Notonecta lutea (73. ábra) Hernád Vizsoly. Hazánkban igen ritka. Eddig négy előfordulását 
ismerték, ezek legközelebbike Jósvafő. Védett, eszmei értéke 2000 Ft. 

 
73. Ábra. Notonecta lutea. (reflex.at) 
 
A kistérség egy másik  ritka  bogarai a következők. 
 
Orectochilus villosus. (74. ábra) Hernád, Bőcs, Gönci patak, Göncruszka, Bódva, 
Szendrőlád, Edelény 

74. Ábra. Orectochilus villosus. (Fotó: E. Köhler) 
 
A Protaphidius wissmannii nevű rovar a kéregtetűk (ugyancsak rovarok) parazitája. Ma-
gyarországon csak az 1910-es években bukkantak rá egyetlen példányra. Kovács és Kovács 
(2000) a ritka rovar hazai előfordulását vizsgálta, és azt megtalálta  a Vasonca patak egyik 
oldalvölgyében fekvő Csenyétén. 
 
A Rakaca patakvidék bogár faunáját Szabó S., Garai, A., Csabai, Z., és Móra A. munkájából 
ismerjük. Mintegy 183 fajt találtak. Ezek közül védett két szöcskefaj, öt sáskafaj, hét futrinka 
faj, három vízipoloska faj,  két szarvasbogár és egy ganéjtúró faj, egy cincér és két vízibogár 
faj. Az eddig nem említett védett fajok a következők: tundrasáska, aranyos sáska, lápréti 
sáska, imádkozó sáska, feketepettyes tarlósáska, bőrfutrinka, aranypettyes futrinka, kék 
futrinka, szőrös keringőbogár, óriás csíkbogár.  
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Pókok 
 
A kistérségben található pók fauna  Dudás Gy. és  Varga J. 2002-ben publikált  tanulmánya  
alapján készült. A Szerzők az Aggteleki Nemzeti Park megbízásából mérték fel a leendő Cse-
reháti Tájvédelmi Körzet  egyes pontjait. A felmérés  az Encsi Kistérségben   Felsőgagy hatá-
rában készült, ahol a Bátor patak  mentén egy  bokorfűz  állományokkal tarkított láprét  fajai-
nak begyűjtését végezték.   28  faj- egyikük sem védett -  kerültek elő a rétről. 
 
Kaszáspókok.  A Rakaca patak forrásvidékén Szemere térségében, és a Janka patak torkola-
tánál (Szászfa)  Bokor Zs. végzett kaszáspók felmérést. Kilenc nem védett faj került elő ennek 
során. Ezek a fajok elsősorban nedvességet igényelnek és avarlakók.  
 
Tegzesek 
 
„A Cserehát vidéke Magyarország tegzes-faunisztikai szempontból legkevéssé feltárt terüle-
tei közé tartozik.” Ezt írta Móra és Csabai 2002-ben megjelent tanulmányában. Mindez az 
Encsi Kistérség területére is érvényes, hiszen a fenti tanulmány szerzői az Aggteleki Nemzeti 
Park megbízásából elsősorban a Csereháti Tájvédelmi Körzet területén végeztek kutatásokat.  
 
A lárvák begyűjtése 500 mikrométer szembőségű planktonhálóval történt. A tegzesek nem 
látványos élőlények. Apró rovarok, melyek jelentősége elsősorban ökológiai szempontból 
érdekes. Néhányuk ritka védett állat. Döntő többségüknek magyar neve nincs. A felmérés 
során a Cserehát vizeiben 30 faj lárváját találták meg. Az alábbiak  a ritka fajok.  
 
Limnephilus sparsus. Rakaca  patak Szemere. 
Potamophylax cingulatus. Rakaca patak Krasznokvajda. 
Oligostomis reticulatum. Janka patak, Szászfa, Rakaca patak, Szemere. 
 
Uhhrekovich, Á., és Nógrádi, S. kifejlett tegzeseket gyüjtöttek, Rakaca, Rakacaszend és Me-
szes községek közelében. A kistárség  területén  már túl végzett gyüjtés során két ritka faj 
kertült elő. Ezek a következők:  
 
Lymnephinlus fuscicornis. Kiemelkedően értékes faj. Eddig az országban nem gyűjtötték.  
Cheumatopsyche lepida. Országosan ritka faj.  
 
A Hernád völgyében 48 tegzesfajok előfordulását ismerjük. A ritkábbak a következők: 
 
Limnephilus  fuscicornis. Hernád Hernádszurdok, Gibárt.  
Polycentropus flavomaculatus. Hernád Hernádszurdok, Vizsoly, Gibárt.  
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Potamophylax cingulatus. Rakaca patak Krasznokvajda. Bélus patak Méra. 
Cheumatopsyche lepida. Hernád Hernádszurdok 
 
 
Szitakötők 
 
A Csereháti Tájvédelmi Körzet területén a Rakaca patak mentén, az Aggteleki Nemzeti Park  
kiadványai szerint kisasszony szitakötő (Calopterix virgo), feketelábú szitakötő, (Gomphus 
vulgatissimus), és a fémzöld szitakötő (Somatochlora metallica) él. A lassúbb folyású  pata-
kok mellett gyakori a díszes légivadász, (Coenagrion ornatum), és a piros légivadász 
(Pyrrhosoma  nymphula). A védett szitakötő fajokat a szövegben kövér betűvel jelőljük.  
 
A  Cserehát  szitakötő faunájáról Vizslán T. 2000 évben publikált adatai alapján lehet némi  
áttekintést adni. A kistérség élővilágának ez a csoportja sem volt korábban ismert. A fenti 
munka alapján 27 fajt találtak. Ezek közül védett a következő: 
 
Kisasszony szitakötő (Calopterix virgo 75. ábra) A Rakaca pataknál sokfelé,  Baktakék, 

Fancsal.   
75. ábra. Kisasszony szitakötő (www.kolumbus.fi)
 
Réti rabló (Lestes dryas) Rakaca patak Szemere. 
 
Díszes légivadász. (Coenagrion ornatum 76. ábra ) A Vasonca  patak környékén sokfelé. 

 
76. Ábra. Díszes légivadász. (www.biologie.uni-ulm.de)
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Csermelyszitakötő (Onychogomphus forcipatus 77. ábra ) A Rakaca patak mentén Szemere.  
 

 
77. ÁBRA. Csermelyszitakötő. (Fotó: J- M. Müller) 
 
Pataki szitakötő (Orthetrum brunneum ) Alsógagy Gagyapáti patak, Baktakék,  
 
A Rakaca patakvidék szitakötő faunáját Vizslán T. És Pingitzer B. munkájából is ismerjük. 
Huszonhat fajt sikerült megtalálniuk. Három közülük már említett védett faj.  
 
Rákok és szivacsok 
 
A Rakaca patakvidék rák, illetve szivacs faunáját Endes M. És Szabó S. munkájából ismerjük.  
A megtalált rák fajok száma 10. Közülük a kövi rák védett. 
 
A terület szivacs faunáját egyetlen faj képviseli. Ez a Rakaca patakban előforduló folyami 
szivacs ( Ephydatia fluviatilis.78. ábra) 

 
78. Ábra. Folyami szivacs telep. (www.seamasters.be) 
 
Halak  
 
A Hernád folyó halfajokban viszonylag gazdag folyó, de nem igazán jó horgász víz. Ez utób-
binak az oka a víz szennyezettsége. A vízben elsősorban az áramlást kedvelő fajok fordulnak 
elő. Az összes halfajok száma 39,  védett  11 faj, nem őshonos 4 faj.  A Hernád halainak listá-
ja a következő, Hoitsy György munkái nyomán.  
Fürge cselle , Petényi márna ( 79. ábra),  Homoki küllő , Tiszai ingolna  (80. ábra),Kövi 
csík, Szivárványos pisztráng, Német bucó (81. ábra.), Sebes pisztráng, Selymes durbincs,  
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Halványfoltú küllő , Szivárványos ökle ( 82. ábra), Sulytásos küsz , Nyúldomolykó, 
Domolykó,  Márna, Kőfúró csík , Vágó csík (83. ábra), Fenékjáró küllő,   Pacúc, Menyhal, 
Balin, Küsz, Sügér,  
79. Ábra. Petényi márna (www.nyf.hu) 
Vágódurbincs, Süllő,  Harcsa, Ezüstkárász, Jász, Dévérkeszeg, Ponty, Karikakeszeg, 
Bagolykeszeg, Szilvaorrú keszeg, Csuka, Compó, Vörösszárnyú keszeg, Törpeharcsa , Nap-
hal , Kínai razbóra, Bodorka. Kele, Küsz,  Szilvaorrú keszeg, Rózsás márna, Törpe csík.   

80. Ábra.  Tiszai ingolna. (www.nyf.hu) 

81.Ábra. Német bucó (www.nyf.hu) 

 
82. Ábra. Szivárványos ökle (helios.date.hu) 
 
A Vasonca, Bársonyos, Csíkos, Rakaca, halállományába Harka 1992 évben publikált ta-
nulmánya ad némi betekintést, melynek anyaggyűjtése 1982 és 1988 között folyt.     A halak 
listája a következő:  
Vasonca  (mintavétel Halmajnál).  Domolykó,  Petényi márna, Fenékjáró küllő, Kövi csík,  
Vágó csík (83. ábra),  
Bársonyos. (Mintavétel Ináncs, Bőcs). Sulytásos küsz, Fenékjáró küllő, Szivárványos ökle, 
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83. Ábra. Vágó csík. (www.nyf.hu) 
Rakaca patak. (Mintavétel Krasznokvajda, Rakacaszend). Domolykó,  Küsz,  
Csíkos (Mintavétel Pere). Kárász 
Figyelemre méltó, hogy a fokozottan védett petényi márna    a Vasonca patakben is él. 
A Rakaca patakvidék halairól Endes M., Balogh P., Szentgyörgyi P., és Vizslán T. munkái 
alapján kaphatunk még képet. A Rakaca és a Sas patakokban 14 halfajra bukkantak. Közülük 
öt a védett.  
 
Hüllők és kétéltűek 
 
A hüllő és kétéltű fauna a Cserehát északi részén is inkább síkvidéki jellegű. Soha nem volt 
kiemelkedő kétéltű élőhely a dombvidék, bár a nagyobb patakok élőhelyet nyújtanak.  Van 
kecskebéka (Rana esculenta), kisebb egyedszámú vöröshasú ( Bombina bombina 84. ábra) 
és sárgahasú unka (B. variegata,). Ez erdei béka (Rana dalmatina)  sokfelé él.  Előfordul a 
pettyes ( Tritulus vulgaris) és valószínű a tarajos gőte (T. cristatus) is.   A barna varangy 
(Bufo bufo) többfelé is előfordul.  

84. ÁBRA Vöröshasú unka.  (B. Timofejev) 
Vizslán Tibor és Szentgyörgyi Péter 1992-ben szerint a kistérségen kívül, de annak határai 
mentén végzett felmérései szerint a következő békafajok fordulhatnak elő a területen: zöld 
varangy (Bufo viridis), ásóbéka (Pelobatas fuscus), zöld levelibéka (Hyla arborea), mocsári 
béka (Rana arvensis), erdei béka (Rana dalmatica), kecskebéka (Rana esculenta), tavi béka 
(Rana ridibunda).  
Az erdőkben van lábatlan gyík, (Anguis fragilis 85. ábra), és erdei sikló (Elaphe 
longissima), szórványos a kockás sikló (Natrix tesselata,),  ritka  a vízisikló (Natrix natrix,). 
A rézsikló (Coronella austriaca) Vizslán és Szentgyörgyi 1992-es munkája szerint élhet a 
vidéken.  
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85. ÁBRA. Lábatlan gyík. 
Nyilt területen gyakori a fürge gyík (Lacerta agilis), és a zöld gyík (L. viridis).  
A Rakaca patakvidék kétéltű és hüllő faunáját Endes M., Balogh P., Szentgyörgyi P., és 
Vizslán T.   Munkájából is  ismerjük. Tíz békafajt és hét hüllőfajt találtak, és ezek mindegyike 
védett.Eddig nem esett szó a védett erdei és gyepi békákról. 
 
Madarak 
 
(Az Aggteleki N.P. kutatási jelentései alapján). A kistérség jó részét kitevő Cserehát és Her-
nád völgy  madárvilágát az 1990-es évek előtt nemigen kutatták. Amiatt korábbi adatok erről 
a vidékről alig állnak rendelkezésre. A nyíltabb területek madárvilága jóval gazdagabb lehe-
tett a mostaninál, de jelenleg is igen értékes.  
Az erdők madárvilága  meglehetősen szegényes, ez korábban, az összefüggő erdőségek meg-
bontása előtt sokkal színesebb volt. A zavarást tűrő fajok itt egyre kisebb állományban költe-
nek.  
A haris  
 
Az utóbbi évek során derült ki többek között, hogy a  hazánkban ritka, fokozottan védett ha-
ris (86. ábra) a Hernád völgy és a Cserehát vidék  szinte minden pontján előfordul. Igaz sehol 
sem feltűnően tömeges, de ez általában jellemző erre a fajra. 10X10 kilométerenként 1-10 
egyed élhet.  A Boldogh S. által 1999-ben közölt hazai élőhely térkép szerint ennek a madár-
nak fő elterjedési területe Északkelet Magyarország. A fürj nagyságú madár egyébként ned-
ves természetes kaszáló rétek lakója, azaz a Hernád, illetve a dombvidék patakjainak mentén 
él. Az északi félteke egyik legsérülékenyebb madarának tartják, főleg az élőhelyül szolgáló 
nedves kaszáló rétek fogyatkozása miatt. Védelmét több nemzetközi egyezmény is előírja.  A 
Nemzeti Agrár Környezetvédelmi Program Észak Csereháti mintaterületén a kistérség 
északnyugati peremén, a madár igényeinek megfelelő támogatott gyepművelési programok 
indultak. A kaszálás helytelen módja és elmaradása, a legeltetés elmaradása illetve a túllegel-
tetés és az élőhelyének felégetése, a vízrendezések mind-mind veszélyeztetik az állat létét. 
Meg kell akadályozni a vizes gyepek eltűnését, az intenzív szénatermelést, az élőhely körüli 
szegélyzónák –búvóhelyek - megszűnését,  gyorsan növő –hamar kaszálható – fűfélék terme-
lését, a korai kaszálást, a kaszálás teljes felhagyását, intenzív legelővé alakítást, vízlevezető 
árkok készítését, a száraz fű égetéseket. 
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86. ÁBRA. Haris. Fotó: V. Zabogin 
 
Egyéb madarak 
   
Endes M. és munkatársai rövid közleménye szerint  a kormos cinke a kistérség határán, költ 
a Csereháton. A szerzők szerint a Csereháton a hat hazai cinke faj közül csak a búbos cinke 
nem fordul elő. Ezek szerint a kistérségben is megtalálható a széncinke, kékcinke, barátcin-
ke és az őszapó.  
A  fenti szerzők szerint a hegyi fakusz is fészkel a környék ültetett erdei fenyveseiben és ter-
mészetes cseres tölgyes állományaiban. Előfordul, bár jóval ritkábban a rövidkarmú fakusz 
is a vidéken.  
Az Aggteleki Nemzeti Park szakemberei szerint a Csereháti Tájvédelmi Körzet  környékén  
ragadozó madarak közül az egerészölyv és a vörös vércse sokfelé él. A héja, karvaly, 
darászölyv is több párban költ  a leendő tájvédelmi körzet területén. Ugyanitt a parlagi sas 
2-3 párja (87. ábra) és a kerecsensólyom is előfordul. A magas feszültségű  vezetékek szige-
telése ezen a tájon 2000 évben történt meg. Addig a nyíltabb területen táplálkozó ragadozó 
madarak közül sok áramütés áldozata lett.  

 
87. Ábra. Parlagi sas. Fotó: B.K. Viktorovics 
Az erdőkben gyakori még a  nagy fakopács, fekete harkály. A Rakaca patak vidékén, bár az 
Encsi Kistérség határán túl néhány fekete gólya  fészek  is akad. Az apró énekes madarak, 
cinegék, pintyek, nagy számban élnek a területen. 
A településeket övező gyümölcsösökben  előfordul a füleskuvik .  Sok a gyöngybagoly . A 
fehér gólya élőhelyét a patakmenti nedves gyepek jelentik.  
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A Hernád völgy madárvilágáról, a Magyar madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)  
alapján  a következő adatok állnak rendelkezésre: Kis kócsag, szürke gém, fehér gólya, ve-
tési lúd, tőkés réce, barna kánya, réti héja, karvaly, egerészölyv, fogoly, fácán, fürj, szár-
csa, bibic, dankasirály, örvös galamb, balkáni gerle, parlagi galamb, kakukk, jégma-
dár(88. Ábra), gyurgyalag, 

88. ábra Jégmadár (Fotó: P. Dubois) 
búbos banka, zöld küllő, nagy fakopács, balkáni fakopács, búbos pacsirta, mezei pacsir-
ta, füsti fecske, molnárfecske, parti fecske, sárga billegető, barázda billegető csontollú 
madár, ökörszem, vörösbegy (89. ábra), berki  tücsökmadár, fülemüle, házi rozsdafarkú, 
cigány csuk, fekete rigó, énekes rigó, fenyőrigó, karvaly poszáta, kerti poszáta, kis po-
száta, barátka poszáta, csilcsalp füzike, őszapó, kék cinke, széncinke, csuszka, sárgarigó 
, tövisszúró gébics, szajkó, szarka, vetési varjú, dolmányos varjú, holló, sergély, házi veréb, 
mezei veréb, erdei pinty, csicsörke, zöldike (90. ábra), tengelic, kenderike, citromsár-
mány, sordély , gyöngybagoly, kormorán, függőcinke .  
A Hernád magaspartjain különösen sok gyurgyalag és parti fecske fészkel.  

89.Ábra. Vörösbegy. (Fotó : L. Hlasek) 

90. ábra. Zöldike (Fotó: Juhász L.) 
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A 2004 évi árvíz után a Hernád völgyében visszamaradt tocsogókban vízimadarak tömege 
jelent meg. A különféle vadréce és bíbic fajok mellett a nemeskócsag (91. ábra) is nagy 
számban jelent meg. Halmaj térségében egy ilyen helyen több, mint 50 példányt számoltak 
össze. 
 

91. Ábra. Nemeskócsag (Fotó: J. Hlasek) 
 
A Rakaca patakvidék madár faunáját Endes M., Balogh P., Szentgyörgyi P., és Vizslán T.   
Munkájából is ismerjük. Előkerült 52 madárfaj, s ezek közül  48 védett. Néhány érdekesebb 
faj: Fürj, guvat, sárszalonka, réti cankó, örvös galamb, erdei pacsirta, fenyőrigó, hegyi 
billegető, kis fakopács, erdei fülesbagoly. 
Emlősök 
 
Kisemlősök előfordulása a kistérségben.  
 
Az alábbi ismertetés Szentgyörgyi és munkatársai 1994-es munkáján alapul. Egy területen 
előforduló kisemlősökre jól lehet következtetni az ott élő baglyok, főleg a  gyöngybagoly, az 
erdei fülesbagoly, illetve a macskabasgoly, maguk is mind védett madarak köpeteinek fel-
dolgozása révén.  
Vakondok. (Talpa europea)  Tapasztalatok szerint a vakondok a kistérségben jóval gyakori, 
jószerével mindenütt előfordul. A fenti tanulmány nem tesz róla említést.  
Erdei cickány. (Sorex araneus 92. ábra) Abaújkér, Baktakék, Beret, Csenyéte, Felsőgagy, 
Hernádpetri, Krasznokvajda, Szászfa. 

92. Ábra. Erdei cickány. (Fotó: R. Verlinde) 
Törpecickány. (Sorex minutus) Abaújkér, Baktakék, Felsőgagy, Hernádpetri, Krasznokvajda, 
Szászfa.  
Keleti cickány. (Crocidura suaveolens) Baktakék, Csenyéte, Beret, Felsőgagy, Szászfa.  
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Mezei cickány. (Crocidura leucodon) Abaújkér, Alsógagy, Baktakék, Csenyéte, Felsőgagy, 
Hernádpetri, Szászfa.  
Közönséges vízicickány. (Neomis fodiens) Baktakék, Felsőgagy, Szászfa.  
Hegyvidéki cickány. (Neomis anomalus milleri) Baktakék, Felsőgagy, Hernádpetri, Szászfa. 
Keleti sün   (Erinaceus concolor) sokfelé.  
Mogyorós pele.  (Muscardius avellanarius 93. ábra) Baktakék, Beret, Felsőgagy 

93. Ábra. Mogyorós pele. 
Erdei egér. (Apodemus sylvaticus) Baktakék, Beret, Felsőgagy, Szászfa.  
Sárgatorkú erdei egér. (Apodemus flavicollis) Baktakék, Beret, Felsőgagy, Szászfa, Szemere,  
Aprószemű erdeiegér. (Apodemus microps) Alsógagy, Baktakék, Beret, Csenyéte, Felsőgagy,  
Pirókegér. (Apodemus agrarius) Abaújkér, Baktakék, Beret, Csenyéte, Felsőgagy, 
Hernádpetri, Szászfa. 
Törpeegér. (Micromys minutus) Abaújkér, Baktakék, Beret, Felsőgagy, Szászfa.  
Güzüegér.  (Mus musculus) Abaújkér, Baktakék, Beret, Felsőgagy, Szászfa.  
Vándorpatkány. (Rattus norvegicus) Baktakék.  
Közönséges  hörcsög. A tanulmány nem említi, de előfordul.  
Erdei pocok. (Clethironomys glareolus) Baktakék, Beret,  Felsőgagy, Hernádpetri, Szászfa, 
Szemere. 
Kószapocok. (Arvicola terrestris) Szászfa.  
Földi pocok. (Pitymys subterraneus) Baktakék, Beret, Szászfa.  
Mezei pocok. (Microtus arvalis) Baktakék, Beret,  Felsőgagy, Hernádpetri, Szászfa, Szemere. 
Csíkos szöcskeegér.  (Sicista subtilis 94. ábra)A fokozottan védett, igen ritka állat (89. ábra) 
Magyarországon  az 1930-as évek óta eleven példánya nem került elő. Az újabb keletű adatok 
bagolyköpetekből mutatták  ki a maradványait. Kiterjedt füves sztyeppék lakója,  Magyaror-
szág az elterjedési területének nyugati határán áll.    Összetéveszthető az országszerte gyakori 
pirókegérrel, mivel annak a háta is csíkos! Schmidt Egon jelzései alapján Felsődobszánál, 
Vilmánynál,  Csobádnál és Hernádszentandrásnál került elő gyöngybagoly köpetből az 1969-
ben. Csobádon 1994-ben Szentgyörgyi és munkatársai találták meg újra. Az állatról Cserkész 
T. írt hosszabb tanulmányt. Fokozottan védett, eszmei értéke 250 000 Ft. 
Boldogh Sándor szóbeli közleménye szerint az elmúlt néhány évben  az Aggteleki N. P. által 
irányított monitorozási munkák során Csobád térségében  csíkos szöcskeegér maradványokat 
találtak bagolyköpet vizsgálata során.  
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94. ÁBRA. Csíkos szöcskeegér. 
Mókus  Az északi területek összefüggő erdeiben élhet.   Adat nincs róla. Az Aranyosi völgy-
ben él. 
Vizslán és Szentgyörgyi 1992-es adatai szerint a Sajó  völgyében a pézsmapocok, és a 
csalijáró pocok is él. Valószínűleg a Hernád mentén is.  
 
Denevérek 
  
Az Aggteleki N.P. bagoly köpetek vizsgálata jelezte a kései denevér előfordulását.  Az Agg-
teleki Nemzeti Park területén  ahová a kistérség jelentős része tartozik 1994-95 során 
Boldogh S. és Gombkötő P.  irányításával denevér felmérés történt. Az épületekben lakó de-
nevér fajok közül a tanulmányukban  közölt térkép mellékletek szerint a kistérség északi ré-
szén,  előfordul a hegyesorrú denevér, szürke hosszúfülű denevér.  Itt is megtalálták a ké-
sei denevért  is.  
A kistérség közigazgatási határán kissé túl, Rakaca  térségében előfordult még a tavidenevér, 
és Szászfa-Karasznokvajda térségében  a csonkafülű denevér és a kis patkósdenevér. E két 
utóbbi faj fokozottan védett, és nyilván feltűnhet a tanulmány térképén jelzett területeken túl 
is.  
A denevérek másik csoportja, a barlanglakók, barlangok hiányában a kistérségben  nemigen 
fognak előkerülni.  
Az UNEP/EUROBAT felé küldött 2001 évi nemzeti jelentés (készítője a Környezetvédelmi 
Minisztérium) foglalkozik  néhány Magyarországon élő denevér faj vándorlási útvonalával. A 
térkép vázlatok szerint a kis patkósdenevér  egyik hazai vándorlási útvonala északkelet-
délnyugati irányban a Tokaji hegy irányából a Szlovák karszt felé keresztezi a  kistérség terü-
letét. A hosszúszárnyú denevér viszont a Hernád völgy vonalában észak-déli irányban vo-
nulva érintheti az ebben a térségben fekvő településeinket.  
A Hernád völgyében a következő denevér fajok élnek: 
Szürke hosszúfülű denevér (Plecotus austriacus) Arka, Fony, Hejce, Göncruszka, Vizsoly 
Kis denevér (Eptesicus serotinus) Felsődobsza, Zsujta 
Közönséges és hosszúfülű denevérek (Myotis myotis, és Myotis blythi) közös telepekben. 
Szentistvánbaksa, Abaújkér, Gibárt, Gönc, Pányok. 
Bajuszos denevér (Myotis mystacinus) Abaújvár, Telkibánya 
Vízi denevér (Myotis daubentoni) Abaújvár 
Hegyesorrú denevér (Myotis blythi oxignathus) Felsőgagy, Szászfa.  
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Kései denevér (Eptesicus serotinus) Baktakék, Hernádpetri. 
  
Nagyobb emlősök.  
 
A Csereháti Településszövetség    honlapja szerint a  keleti Csereháton  vadmacska  is él. Az 
Aggteleki N.P. tanulmányaiban erre nincs utalás.  E tanulmány szerzője néhány éve 
Gagyvendégi határában egy elgázolt nyestet látott. A kistérség erdősültebb részein minden 
bizonnyal ez is él. A  közönséges menyét és a görény helyenként a települések belterületén is 
feltűnik.  
A róka mindenfelé előfordul. A nagyvadak közül az őz mindenütt, a vaddisznó és a szarvas 
inkább csak az összefüggő erdékkel borított tájakok él.  
 
A vidra 
 
(Gera P. nyomán) Az európai vidra  elterjedési terüetén gyakorlatilag mindenhol védett. Az 
európai állományának jelentős része napjainkra vagy kipusztult, vagy a populációik 
részlegesen és/vagy teljesen elszigetelődtek egymástól. Az állományok visszaszorulása az 
élőhelyek tönkretételére (pl. beépítésére), a vizek szennyezettségére és az orvvadászatra  
vezethetők vissza.  
 
A vidrák védelmére létrehozott alapítvány 1998-ban teljes körű országos vidra felmérést vég-
zett. Ennek eredménye szerint a Hernád és a Bársonyos mentén mindenütt, így a Kistérség 
területén is stabil állományai élnek ennek a ritka emlős állatnak. Gera Pál feltételezései sze-
rint az állat vándorlási útvonalaként szolgálnak még a Kistérségben a  a Vasonca patak, a, és a 
Rakaca  patak is. Ezen kisebb vízfolyások ökológiai rendszerének rehabilitációja nyomán  
várható, hogy a vidra ezen vizeknek is állandó lakója lehet.  
 
 
A farkas  
 
A hazai fauna emlős csúcsragadozója, a farkas nem él a kistérségben, de a szomszédos Agg-
teleki karszton és a Zempléni hegyekben igen. Nem lehetetlen, hogy átvándorlás miatt időn-
ként itt is feltűnhet. A 95. ábra ezt szemlélteti.  
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95. Ábra. A farkas elterjedési területe és  a vándorlási iránya a kistérség környékén. 
(Forrás: Magyar-Szlovák Környezet és Természetvédelmi Közös Bizottság honlapja) 
 
Emlősök a Rakaca  patakvidéken 
 
A Rakaca patakvidék emlős faunájáról Endes M., Balogh P., Szentgyörgyi P., és Vizslán T. 
munkái alapján kaphatunk képet. A 21 emlősfaj közül 7 védett. Emellett előkerült még nyolc 
denevér faj, és ezek mindegyike védett.  
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Természetközeli élőhelyek a Kanyapta menti falvak  területén 
 
A felmérés 2005 tavaszán a terület bejárása nyomán történt. Az idő rövidsége miatt csak az 
Á-NÉR szerinti főbb élőhelyek megnevezésére kerülhetett sor. Az Á-NÉR szlovákiai megfe-
lelőjéről nincs információm. A Kanyapta mentén alapvetően két fő élőhely típust lehet 
elkülöniteni. Ezek a következők. 
 
Dombvidéki élőhelyek 
 
A magyar határtól északra, a Cserehát északi lejtői a Kanyapta medence sikjába futnak. Az itt 
fellelhető élőhelyek igen hasonlóak ahhoz, amelyeket az Encsi Kistérségben a Rakaca patak 
vonalától északra találunk, hiszen ezeknek fizikai folytatásai. Az erdők sorában elsősorban 
L2a (cseres kocsánytalan tölgyesek) és  K2 (cseres és kocsánytalan gyertyános tölgyesek) 
típusú erőfoltok lelhetőek fel elsősorban Perény, Him, és Alsólánc és Felsőlánc térségében. 
Az erdők kisebb kiterjedésűek, mint a határ magyar oldalán. Aljnövényzetükről nem sikerült 
információt gyűjteni, de nagy valószínőséggel igen hasonlóak a  Kegyetlen, Diós és Kánás 
erdők aljnövényzetéhez. A szlovákiai oldalon is sok az akác (S1 élőhely).  Rózsástanya kör-
nyékén a nyírfa is feltűnik. Ugyanitt, közvetlenül a magyar határ mentén kisebb helyi jelentő-
ségű  regionális erdei biocentrum található. 
 
A dombvidék egy része  gyep (OC), ezeket legeltetik. A magyar oldalon tapasztalható legelő 
gyomosodás és erdősödés itt nem vagy kevéssé jellemző, mivel ma is használják őket.  Adatot 
nem sikerült gyűjteni, de minden bizonnyal ezen gyepekben is jellemző lehet a 
magyarországon védett agárkosbor és a mezei szegfű. A Cserehát irányából  egy jelentősebb 
patak éri el a Kanyapta síkját, ez a Lánci patak. A patakot Alsólánc előtt  tóvá duzzasztották. 
A patak  mentén fűzfa fajokból álló RA típusú erdőfoltok  láthatók. Főleg a víztározó környé-
kén J1a típusú, Salix cinerea (mandulafűz) alkotta fűzláp foltok láthatók. A patak mentén több 
folton sás(Carex acuta, B5 élőhely) vegetáció uralta mocsaras, lápos vegetáció is feltűnik.  
 
Alsólánc és Buzita környékén P2b élőhelyet alkotó kökényes galagonyás sövényekkel hatá-
rolt extenziv müvelésű szőlők és gyümölcsösök (P7, P2b élőhelyek) is vannak. Növényvilá-
gukról nincs információ. 
A Cserehát szlovákiai területének jelentős része szántóföld. Az 1. katonai felmérés idején már 
hasonló volt a helyzet.   
 
 
 
A Kanyapta medence síkja 
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A Kanyapta medencét az 1. katonai felmérés (1784-85) idején még hatalmas mocsárvilág 
alkotta. Az Ida patak, és a Kárpátok déli lejtőjéről a medencébe érkező többi vízfolyás vize 
egy összefüggő, a medencében hosszában elnyúló lefolyástalan  vízi világot táplált. Csak sej-
teni lehet azt a biodiverzitást, ami ebben a hatalmas vadvízi világban élt. A mocsárvilág le-
csapolását már akkor elkezdték, erre a térképen jelőlt csatornák egyértelműen utalnak. Az 
1960-as 70-es években ez végleg befejeződött. Napjainkban az ásott mederben folyó Ida és 
Kananyapta patakok mellett nagyszámú kisebb csatorna révén szinte a teljes mocsárvilág he-
lyét szántóföldek, illetve néhol legelők foglalták el. Az eredeti vizes élőhelyek maradványai 
csak apró foltokan  és nyilvánvalóan beszűkült fajszámmal maradt csak meg. Ezek a követke-
zők: 
 
Perényi halastavak 
 
A mocsárvilág egy viszonylag érintetlenül fennmaradt foltja, amely 110,3 hektáros termé-
szetvédelmi terület. Egy része nyilt vízfelület (U9 élőhely), ahol halgazdálkodás folyik. A 
tavak nem természetesek, az 1. katonai felmérés térképanyagán a helyükön mocsár  terült el.  
A halastavakat mocsaras, nádasok, helyenként égerfával (Alnus glutinosa, J5, és J2 élőhely) 
fűzfa fajokkal (J4 élőhely) és bokorfüzesekkel (J1a és J3 élőhely) tarkított élőhelyek veszik 
körül. A védett terület nyilvánvalóan fontos vízimadár élőhely, és minden bizonnyal a madár-
vonulások állomáshelye is. A növényvilágáról részletesebb információt nem sikerült szerezni. 
A perényi halastavak természetvédelmi  területe a Kassai medence NATURA 2000 hálózat 
részét képezi.  
 
Kassai medence  NATURA 2000 terület 
Az alábbi információk szlovákiai internetes NATURA 2000  anyagból származnak.  
 
Területe: 19 008 hektár. 
 
A területére esik a Kanyapta Menti falvak Társulásának tagjai közül: Nagyida, Komaróc, 
Buzita, Perény, Him, Alsólánc és Felsőlánc.   
 
Elsősorban madártani értékei miatt lett NATURA 2000 terület. Fontosabb madarai a követke-
zők:  
 
Parlagi sas                             (Aquila heliaca)                     3 pár 
Kerecsensólyom                    (Falco cherrug)                      4 pár 
Uráli bagoly                           (Strix uralensis)                   18 pár 
Balkáni fakopács                   (Dendrocopos syriacus)       30 pár 
Fehér gólya                            (Ciconia ciconia)                 45 pár 
Fürj                                        (Coturnix coturnix)             100 pár 
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Gyurgyalag                            (Merops apiaster)                 3 pár 
Jégmadár                            (Alcedo atthis)                        6 pár 
Nyaktekercs                        (Jynx torquilla)                      10 pár 
Örvös légykapó                   (Ficedula albicollis)               15 fár 
Búbospacsirta                     (Galerida cristata)                  20 pár 
Szürke légykapó                 (Muscicapa striata)                30 pár 
Karvalyposzáta                   (Sylvis nisoria)                      40 pár 
Vadgerle                             (Streptopelia turtor)               50 pár 
Parti fecske                         (Riparia riparia)                     70 pár 
Tövisszúró gérbics              (Lanius collurio)                  200 pár 
Cigány csaláncsúcs             (Saxicola torquata)               200 pár 
Mezei pacsirta                     (Alauda arvensis)                 600 pár 
Bőjti réce                               (Anas querquedula) 
Kendermagos réce                 (Anas strepera) 
Parlagi pityer                         (Anthus campestris) 
Cigányréce                             (Aythya nyroca) 
Bölömbika                             (Botaurus stellaris) 
Barna rétihéja                        (Circus aeruginosus) 
Kékvércse                              (Falco vespertinus) 
Törpe gém                              (Ixobrychus minutus) 
Kis őrgébics                           (Lanius minor) 
Erdei pacsirta                         (Lullua arborea) 
Kis vízicsibe                          (Porzana parva) 
 
Mocsárfolt Nagyida és Komaróc között 
 
Kiterjedése néhány hektár lehet. Az Komaróci csatornát  kísérő fűz (J4 élőhelyek) és égeres 
erdőfolt (J5), bokorfüzes (J3 élőhely, mandulafűzes) illetve kakukkszegfűs és őszi vérfüves 
láprét (D34) töredékek alkotják. Helyi jelentőségű  természeti terület. Növény és állatvilágá-
ról nem sikerült információt szerezni. Az őszi vérfű (Sanguisorba officinalis) jelenléte a Ma-
gyarországon legalábbis ritka és védett vérfű boglárka lepke (Maculinea nausithous) jelen-
létét sejtteti.   
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Láp,  mocsár és egyéb vízi élőhely töredékek  
 
A vidéket  járva azonnal szembetűnnek. Sokszor csak az utak menti árkokban, máskor a 
számtalan csatorna  mentén apró foltokban  találhatóak. Növényzetükben a sásfajok (B4, B5 
élőhelyek) dominálnak. Egyes helyeken így főleg a csatornák mentén feltűnik az egykori 
égerligetek (J5)  és égerlápok (J2) maradványaként  az égerfa (Alnus glutinosa). A csatornák-
ban több kevesebb víz is van. Sás, káka, és mocsári  - sárga – nőszirom a feltűnőbb növényfa-
jaik. Az élőhelyeik a A1, B1a, B4, B5,D5.  A csatornákat, illetve az Ida és a Kanyapta mentét 
néhány  méter széles gyepsáv követi. Ezek  mind lehetnek ritka növény és állatfajok előfordu-
lási helyei (D34, H4 élőhelyek). Komarócon egy magánház előkertjében nyilván ültetett szi-
bériai nőszirom virágzik. A Magyarországon védett faj szinte biztosan vad élőhelyről került 
a kiskertbe.   
 
Komaróc és Alsólánc között  a földúton haladva az egyik csatorna mentén a Magyarországon 
védett kisasszony szitakötőt sikerült megpillantani.  
 
Síkvidéki gyepek és legelők 
  
Komaróc és Alsólánc  falvak mellett dús füvű, de eléggé szűk fajösszetételű legelők vannak. 
A teljes bejárás esetén valószínű ritka növényfajok is előkerülnének  róla. Ezeket a gyepeket 
valószínűleg trágyázással és/vagy műtrágyázással javíthatják, amely a biodivezritásnak nem 
kedvez.  
Szép mocsárrét jellegű gyep található a Kanyapta Menti falvakhoz társult  Makranc mellett, a 
Buzita felé vezető út mentén, a vasúti átjáró közelében. Fő élőhelyeik: OB, D34,  B5, RA ( 
fűzfák, égerfák). 
 
Nagyida, Ida patak mente, helyi ökológiai folyosó 
 
A település környékén az Ida patakot éger és fűz galéria erdők kisérik. Sok a telepített  
nemesnyár is  az Ida patak mentén. Elképzelhető a Magyarországon megszokott nöszőfű or-
chideák megjelenése ezekben a nyárfásokban.  Fő élőhelyei: S2, RA ( fűzfák, égerfák),  D5, 
B1a. 
 
Az Ida patak, és a vidéket behálózó több csatorna  vonala helyi ökológiai folyosó. 
 
Nagyida, kastélypark 
 
Üde, gondozott, zöld folt a vasmű tőszomszédságában. Keleti szélén  az Ida patak folyik. A 
park maga úgy tűnik, patakmenti éger és keményfa ligetre alapozott kert, ültetett idős fákkal. 
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A fák főleg a platánok és a fenyők egy része sajnos beteg, száraz gallyakkal, és beteges lom-
bozattal. Ez a vasmű hatása is lehet.  Fő élőhelye a P6 (kastélyparkok, arborétumok). 
 
Perényi csatorna menti élőhelyek 
  
A községtől északkeletre elterülő, csatorna menti fás élőhely. A fák jelentős része ültetett 
nemesnyár. Főbb élőhelyei: A1, B1a, D34, D5, RA (fűzfák, égerfák), S2 
 
A Kanyapta medence nagy része ma szántóföld.  
 
A Kanyapta medencében valaha igen sok fehér gólya  élt.  Az élőhelyek, mocsarak, vagy 
talán a környék ipari szennyezettsége miatt a számuk erősen megcsappant. Bár több település 
címerében is ott a gólya, ma  falvanként csak néhány fészek található.  
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A természet állapotát befolyásoló tényezők a kistérségekben  
 
A Kanyapta medence  területén sokkal inkább érzékelhetőek a civilizációs hatások, mint  a 
Rakaca patak mentén. Bár részletes fajlistákhoz nem sikerület hozzájutni, a biodiverzitás min-
den bizonnyal kisebb, mint  a magyar területeken, és elsősorban a Rakaca patakvidéken. A 
fajok sokfélesége tekintetében a két kistérség  területén a következő sorrendet lehet felállítani: 
 
Rakaca patakvidék. A biodiverzitás nagy.  Zempléni hegyvidék . A biodiverzitás itt is nagy, de 
valószínűleg nem éri el a Rakaca patakvidékét. Hernád völgye, Kanyapta medence, Középső 
Cserehát (az Encsi kistérség Rakaca pataktól délre eső csereháti területei). A biodiverzitás 
kisebb. A biológiai sokféleség ezen földrajzi megoszlása azt sugallja, hogy a Kelet Szlovákiai 
Vasmű nem gyakorol közvetlen hatást a biodiverzitásra.  
 
A természet állapotát az Encsi Kistérségben (Magyarország) és a Kanapta Menti Falvak Tár-
sulásának (Szlovália) területén mindkét esetben részben a múltban végrehajtott természetát-
alakító lépések, mind a jelenben zajló folyamatok alakítják. A természtes állapokra  a 220 
évvel (1784-85) ezelőtt lezajlott 1 katonai felmérés térképanyaga adhat támpontot, bár ez 
nyilvánvalóan nem a biodiverzitás felmérésére készült. Jól leolvasható viszont róla az egyes 
természetes illetve természetközeli élőhelyek (erdők, gyepek, mocsarak, stb.) kiterjedése, 
illetve a vízrendezés előtti vízrajz, azaz a vizes élőhelyek nagysága.  A területen a természet 
állapotát a következő tényezők alakították, illetve alakítják.  
 
Cserehát 
 
Erdőirtások. A Cserehát erdősültsége a magyar oldalon  220 éve mintegy 40% volt, azaz a 
mainak a mintegy duplája. A Kanyapta menti falvak határában, a Cserehát északi domboldalai 
már akkor is jórészt szántóföldek voltak azaz ott az összefüggő erdőségek kivágása már ko-
rábban megtörtént. Csak sejteni lehet, hogy annak idején az erdők őshonos fafajokból álló 
természetközeli élőhelyek lehettek, a mainál jóval természetesebb aljnövényzettel, azaz a ma 
védett lágyszárú növényfajok előfordulása sokkal gyakoribb lehetett.  
 
Erdőtelepítések.  A ma folyó erdőtelepítések mindkét oldalon sok estben inkább erdő ültet-
vények, és nem ökológiai értelemben vett erdei élőhelyek. A sorokba ültetett,  nem őshonos 
fafajok (vöröstölgy, fenyőfélék, de leginkább az akác) aljnövényzete sokszor gyomos (csalán, 
ragadós galaj, nebáncsvirág fajok) és  a természetes aljnövényzetű természetközeli erdők csak 
a mai erdőállomány 30-40%-ára terjedhetnek ki. Az akác mindkét oldalon gyomfaként terjed, 
illetve telepítik is. Az eredetileg őshonos kocsánytalan tölgyesk, csertölgyesek illetve gyer-
tyános tölgyesek jelentősen visszaszorulta.  
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Erdőpusztulások. Az erdők általános állapota aggodalomra ad okot. Jelentős a kocsánytalan 
tölgy, de az ültetett fenyvesek pusztulása is. A levegő szennyezés illetve az azzal kapcsolatos 
savasodás miatt szlovák oldalon a Cserehát illetve a Kanyapta medencétől északra fekvő he-
gyekben a levélvesztés (defoliation)  átlagosan 31-40%-os mértékű, de helyenként az 50 %-ot 
is meghaladja. Magyar oldalon és magyar adatok alapján kisebb mértékű  a jelenség, de Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében mindenütt rosszabb a helyzet, az ország más részein. Ez egy 
északnyugati irányú masszív határon túli hatást feltételez, ahol a Kelet-Szlovákiai Vasmű 
hatását az egyéb szennyező forrásokétól elkülöníteni nemigen lehet. Az bizonyos viszont, 
hogy a vasműhöz legközelebb eső magyar területen levő ültetett lúcfenyvesekben – 
Hernádpetri községtől északra, a határ közelében, a vasmütől mintegy 10 kilométer távolságra 
-  jelentős fapusztulás figyelhető meg.  
 
Gyepterületek.  A Cserehát egy részén az erdőirtások helyén évszázadokkal ezelőtt  legelő-
ket, illetve részben kaszálókat alakítottak ki. Ezek mindkét kistérségben sok védett növény és 
állatfaj lelőhelyei. Napjainkban a magyar oldalon az állattenyésztés összeomlott. A legelőket 
nem használják, azok elgyomosodtak, és a spontán erdősödés is beindult. A természetközeli 
gyepek növény és állatvilága is átalakulóban van, sok védett és színpompás növény és állatfaj 
élettere  szűnik meg. A folyamat az egész Csereháton, illetve Magyarországon egyöntetűen 
észlelhető, ezért a fajok eltőnése nem írható egyértelműen a vasmű rovására.  
 
A gyepterületeket sokfelé erdősítik, illetve a magyar oldalon intenzív művelésű gyümölcsö-
sökké alakítják át.  
 
A szlovák oldalon az állattartás nem esett ilyen mértékben vissza, és a következmények sem 
annyira aggaszóak.  
 
Vizes élőhelyek.  A Rakaca völgymedencében az utóbbi 10-15 év kutatásai igen értékes, nagy 
biodiverzitást mutató vizes élőhelyeket fedeztek fel. Ezek főleg a tőzeges, vérfüves láprétek-
hez, illetve az azokat fenntartó Rakaca patakhoz és apró mellékvizeihez kötődnek.  A 
magyarorszagi viszonyok között ritka, kárpáti flóra és fauna elemek sorát rejtő élőhelyek a 
közeljövőben  remélhetőleg az Észak-Csereháti Tájvédelmi Körzet részét képezik majd. Bár a 
korábbi természeti viszonyokat nem ismerjük, nem valószínű, hogy a Vasmű közelsége elle-
nére is végzetes hatást gyakorol ezen élőhelyekre. Egyenlőre legalábbis ilyet nem lehet érzé-
kelni. Sokkal kedvezőtlenebb lehet ezekre az élőhelyekre a  hagyományos legeltetéses, ka-
szálásos extenzív művelési formák felhagyása. Ezek hiányában elgyomosodás, spontán er-
dősülés,  és az ember által fenntartott színes lápréti világ megszűnése fenyeget.  
 
A Cserehát Rakaca völgytől délre fekvő  völgyaljaiban a patakokat kísérő  nem tőzeges mo-
csaras gyepekben a kaszálás és a legeltetés felhagyása a védett mocsári csorbóka (Sonchus 
palustris) szinte tömeges elszaporodását eredményezte, patakmenti magyaskórósok megjele-
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nését követően. A hagyományos gazdálkodás visszaszorulása ez esetben inkább pozitív fo-
lyamotokat indított el.  Szlovák oldalon ez nem tapasztalható. 
 
Extenzív művelésű gyümölcsösök.  Főleg a Cserhát magyar oldalán szine minden faluban 
volt  egykor szőlőhegy. Még szlovák oldalon is van néhány, így Alsólánc, Buzita, és Reste 
határában. A „Perényi szőlők”  Trianon után magyar területen maradtak, és mára szinte telje-
sen ellepte azt az erdő és a cserjések.  Ezen szőlős kertek határán galagonyás, kökényes, és a 
terület egykor kiirtott erdei fa és  lágyszárú növényeiből álló „határsövények, szőlősgarádok” 
vannak. Ezek az ősi erdei növény  és állatvilág maradványainak adnak otthont. Emiatt sokszor 
értékes  természetközeli élőhelyek. A szőlős területeken extenziv müvelésű, kaszált, és érté-
kes lágyszárú növényeknek otthont adó gyűmölcsösök – főleg szilvások -  is vannak. A sző-
lőhegyeket sokfelé már nem művelik. Ez egy értékes, ember által fenntartott természetközeli 
élőhely típus megszűnésével illetve elerdősödésével fenyeget. 
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Kanyapta medence 
 
 
Mocsarak lecsapolása. A Kanyapta medence 220 évvel ezelőtt összefüggő, óriási mocsár és 
lápvilág volt  (96. ábra).  
 

 
 
96. Ábra. Buzita, Alsólánc és Felsőlánc 1784-85-ben az 1. katonai felmérés idején, a Cse-
rehát erdőségei és a Kanyapta mocsárvilága között.   
 
 
 
Ezért itt  nyilvánvalóan nádasok, lápos és mocsaras  gyepek, bokorfüzesek, illetve ártári erdők  
- a jelenlegi maradványokból ítélve égeresek és  füzesek – jelenetették az eredeti ősi élőhe-
lyeket. A térképek alapján csak elképzeléseink lehetnek az itteni vizi élővilágról. Mára a mo-
csarakat lecsapolták, és csak apró foltjaik maradtak meg. A legfőbb természet átalakító embe-
ri beavatkozás a Kanyapta medencében ez volt. Nehéz megítélni, hogy a mai állapotban mi-
lyen lehet a Nagyida melletti Kelet-Szlovákiai Vasmű hatása, a már eleve radikálisan átala-
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kított természetre. A mai növény és állatvilágról kevés adatot sikerült szerezni. Az nyilvánva-
ló, hogy a ma védett Perényi halastavak jelentős madárparadicsomnak számítanak.  
A nyilvánvalóan meglevő levegő szennyeződés a maradék természetes élő közösségekre 
valószínűleg lassan fejti ki a hatását, és egy pillanatszerű állapot észlelése ennek megál-
lapítására nem elégséges.  
Nagyidai kastélypark. Szép és gondozott zöld sziget a Vasmű tőszomszédságában, a szeny-
nyezett területek közepén. Minden bizonnyal a levegő szernnyezés is oka lehet, hogy a fáinak 
egy része beteg. Főleg a fenyőféléken és a platánfákon látni ezt. A platánok pusztulása köze-
linek látszik. A teljesen objektív kép kialakításához ugyanakkor nem elégséges egy pillanat-
nyi állapotból kiindulni. Korábbi megfigyelési adatokra is szükség lenne.  
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Hernád völgy  
 
Csak az Encsi Kistérség területét érinti. 
Erdőirtások.  220 éve  a Hernád völgyében is nagy erdőségek voltak. Ezek ártári vízközeli  
puhafa (fűz-nyár) illetve az elöntéstől mentesebb területeken keményfa (tölgy, kőris, szil) 
ligeterdők, illetve égeresek lehettek. Az elmúlt 200 évben ezeket szinte teljesen kiirtották. A 
keményfa ligetek és az égeresek  szinte teljesen eltűntek, a puhafa ligetek apró foltokra szo-
rultak vissza. Helyüket szántóföldek, illetve újabban nemesnyár ültetvények foglalták el. El-
tűnésükben a vasmű nem játszott szerepet. A nemesnyárasok viszont sokfelé védett és ritka 
orchidea félék (nöszőfüvek) élőhelyei.  
 

 
97. Ábra. Az Encs és Gibárt által határolt  területek az 1. katonai felmérés (1784) térké-
pén, ártéri erdők, mocsarak , rétek világában. Világos:szántóföld, Zöld: rét, legelő, Vo-
nalkázott: erdők. 
 
Gyepek, lápok, mocsarak eltűnése. A Hernád völgyében 220 élve szántóföld alig-alig volt. 
A hatalmas nedves, az év legalább  egy részében víz alá kerülő füves élőhelyek az alföldi ár-
terek mocsárvilágára emlékeztető élőhelyeket hoztak a Hernád vidékére (97. Ábra) is. E vizes 
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élőhelyek megszűnése elsősorban a kisebb vízfolyások szabályozásával függött össze. A Her-
nád folyót ugyan Gibártig gátakkal erősítettél meg, de magát a fő folyót nemigen szabályoz-
ták. A számos mellékág, és az azokhoz kapcsolódó ártéri világ viszont  főleg az 1800-as évek 
második felének beavatkozásai nyomán megszűnt. A Bársonyost ásott mederbe, a Kis-Hernád 
folyását más irányba terelték. Ezen emberi beavatkozások nyomán a Hernád völgyében a 
szántóföldek váltották fel a vizes gyepes élőhelyek jó részét is. A vizes területek megszűnése 
hasonló módon mehetett végbe, mint az a Kanyapta medence  esetén volt.  A Vasműnek ha-
tása erre a folyamatra nem lehetséges. A ma is meglevő gyepek élővilágára a legtöbb helyen 
nem gyakorol befolyást. A Hernád völgy gyepeinek természetessége a völgy teljes hosszában, 
a vasműtől távolabb is hasonló.   
 
Hínár vegetációk.  A Hernád mentén a korábban a mai Csíkos patak vízitök hínár vegetáció-
jára emlékeztető vizes élőhelyek sokkal gyakoribbak lehettek. Ezek a kis vízfolyások szabá-
lyozásával a Csíkos kivételével eltűntek. A Vasműnek erre a folyamatra nem volt hatása.  
 
 
Szerencsi dombvidék és a Zempléni hegység 
 
A Vasműtől távol fekszik és annak hatása még kevésbé feltételezhető.  
 
A gyepek,  erdők, és az extenzív művelésű szőlőskertek esetében a Cserehátra is jelelmző 
természet átalakító hatásokat lehet megfigyelni az elmúlt 220 év során azzal a kiegészítéssel, 
hogy az erdők kiirtása már korábban végbement. Az 1. katonai felmérés alig több erdőt jelez a 
Szerencsi dombvidéken, mint ma. A Zempléni hegység erdősültsége is hasonló volt. 
 
A Szerencsi dombvidék Hernádra eső meredek domboldalain löszpuszta gyepek voltak. A 
merdekség miatt ezek ma is megvannak, területük nemigen szűkült. Ezen értékes  élőhelyeket 
a legeltetés és kaszálás elmaradása napjainkban erősen veszélyezeteti.  
                                                               
 
 
Általánosságban elmondható, hogy a természet állapotának jelenlegi helyzete elsősorban az 
elmúlt 200 év nagy természet alakító beavatkozásai (erdőirtások, gyepfeltörések, szántóföl-
dek, szőlők parlagon hagyása,  vizek szabályozása, vizes élőhelyek meliorálása) és folyamatai 
(erős legeltetés a múltban, legelők felhagyása a jelenben) révén alakult ki és változik. A kör-
nyezet szennyezések, így a Kelet Szlovákiai Vasmű hatásai a természet állapotán kevéssé 
érződik. Így a szlovák határ közeli Rakaca forrásvidék és patakvidék az Encsi Kistérség  
biodiverzitás szempontjából legértékesebb területe. Nem rendelkezünk ugyanakkor az élővi-
lág  időbeli változásának adataival, azaz a térségben rendszeres biomonitorozás nem történt. 
Az erdők kivételével – ahol a levélhullás  jelensége ismert és összefüggésbe hozható a levegő 
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szennyezettségével - a többi élőlényről esetleg csak annyit tudunk, hogy él-e  az adott helyen 
vagy nem.  
 
A legtöbb élőlény  populáció és  azok egyedeinek állapotát   a levegő és környezet szeny-
nyezés bizonyára befolyásolja, csak azt nem ismerjük, hogy hogyan. Nem biztos, hogy az 
élőlény azonnal elpusztul. Előbb beteggé is válhat, mint a fák, vagy az ember, de ennek 
részleteit  nemigen ismerjük.  A levegő szennyeződés mértékére, a konkrét mérési ada-
tok mellett egyes élőlények, mint például a zuzmó fajok jelenléte vagy hiánya alapján is 
következeteni lehet. Ilyen felmérésekről a területen nem tudunk.  
 
 
A gombák visszahúzódásának okai 
 
(Forrás: www.terra.hu/gomba/gombavedelem, és személyes konzultációk ) 
A nagygombák visszahúzódását, a gombavilág változását Hans Kreisel már 1978-ban észre-
vette és "a táj eutrofizálódásával" azaz leromlásával  magyarázta. A nagygombák visszahú-
zódásának okai jelen ismereteink szerint a következők:  
Klímaváltozás, szélsőséges időjárás. Magyarországon főleg a más klímaterületekről betele-
pült fajok (atlanti, mediterrán, kárpáti) visszahúzódását okozhatja. Ilyenek például a császár-
galóca, ízletes vargánya stb.  
Aljzatok megritkulása. Jó példa az erdészeti kezelés hatása is, melynek eredményeképpen 
töredékére csökken a holt faanyag és az öreg, beteg fák mennyisége, megritkítva a hozzájuk 
kötődő parazita és faanyagot bontó szaprotróf gombafajokat.  

Élőhelyek megritkulása. Egyes, kisebb-nagyobb kiterjedésű élőhelyek (pl. mészkerülő er-
dők, ligeterdők) ritkulásával visszahúzódnak a hozzájuk kötődő gombafajok. 

Gombagyűjtés. Hatása nem egyértelmű és nem bizonyított. Potenciálisan viszont veszélyez-
tetheti egyes, nagy mennyiségben gyűjtött és felhasznált (vagy exportált) gombafajok elterje-
dését. Ilyenek a sárga rókagomba, vargányák, császárgalóca stb.  

Városiasodás, ipari tevékenységek. Egyrészt élőhelyet vesznek el, másrészt megváltoztatják 
a környezeti feltételeket nagy területeken, elősegítve egyes, környezetükre igényes gombafa-
jok visszahúzódását.  

Vízügyi intézkedések (pl. lecsapolás). Nagy területeken megváltoztatja a vízviszonyokat, 
egyes fajok (pl. lápi) eltűnéséhez vezethet.  

Tájidegen fafajok betelepítése. Számos exóta fafaj hozza magával a mikorrhizapartnerét, 
xilofág fajait. Akkor veszélyes, ha ezen fajok kiszorítják az őshonosakat a saját élőhelyeikről.  

http://www.terra.hu/gomba/gombavedelem
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Erdészeti tevékenység. Az erdőkezelés mellett a tarvágás, trágyázás, tájidegen fafajok beül-
tetése változtatja meg az eredeti élőhelyeket, így egyes gombafajok elterjedhetnek mások 
rovására.  
 
Mint a felsorolásból  látható, a nagygombák eltűnésének, illetve visszaszorulásának számos 
oka közül csak egy az ipari tevékenység. Az Encsi Kistérségben jelen tanulmány szerzőjé-
nek   korábbi útmutatásai alapján  Szalaszend illetve Szebenyepuszta közelében  jelenleg is 
folynak gombacönológiai vizsgálatok.  A vizsgálatok erdményei még nem publikusak.  A 
vizsgálatot végzőkkel folytatott személyes konzultáció eredményeképpen leszögezhető, hogy 
a Kelet Szlovákiai Vasmű, illetve egyáltalán a levegő szennyezéssel járó ipari tevékenységek 
hatása  a vidék gombaflórájára  nem mutatható ki egyértelműen.. Minden bizonnyal az Encsi 
Kistérség, illetve a Kanyapta medence vidékén is elindultak a nagygombák visszaszorulásával 
kapcsolatos negatív folyamatok. Ennek okai közül viszont itt is csak egy az ipari környezet 
hatása.  
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VII. A KELET-SZLOVÁKIAI VASMŰ ÜZEMELTETÉSÉNEK 
KÖRNYEZETRE GYAKOROLT  HATÁSA 

 
 
 
A kelet-szlovákiai vasmű tevékenységének bemutatását az interneten a társaság által közzétett 
rövid cégismertetővel kezdjük. Ebben megtalálhatóa a cég történeti, fejlődési fő időszakai 
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éppúgy, mint a jelenleg alkalmazott technológiák, termékek, mind a cég környezetpolitikai 
nyilatkozata. 
Az anyagokat változatlan formában, magyar nyelvre fordítottan tesszük közzé. Az eredeti hon 
lapon: www.usske.sk az anyag angol, és szlovák nyelven olvasható. A fordításban a magyar 
szaknyelv szóhasználatait alkalmaztuk. 
 
  
VII.1. A Kelet-szlovákiai vasmű bemutatása 
 
Bevezető 
 
     Az acél előállítása jelentősen befolyásolja a környezetet. 
A gyártási folyamatok környezeti hatásait ezért folyamato-
san ellenőrizni kell, a fokának megfelelő technológiákat 
kell eszközölni az informatika és a technológiai fegyelem 
alkalmazásával annak érdekében, hogy csökkentsék a kör-
nyezetre gyakorolt káros hatásokat.  
 
     Cégünk nagy volumenű befektetési programot indított, hogy növelje környezetvédelmi 
technológiáját és teljesítményét, s hogy fokozza az előállítási és minőségi folyamatokat. A U. 
S. Steel Kassa tervei szerint 2010-ig a meglévő rendszerek modernizálására valamint új léte-
sítmények telepítésére 700 millió dollár kerül befektetésre. Remélhetőleg ez az alaptőke prog-
ram jelentősen megemeli a U.S. Steel Kassa teljesítőképességeit, hogy magas minőségi szín-
vonalú, értékes termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleinknek, s hogy működésün-
ket felzárkóztassuk a modern környezetvédelmi normákhoz.  

     Az USSK Környezetvédelmi Osztály feladata az új kör-
nyezetvédelmi előírások alkalmazásának felügyelete az 
összes lehetséges menedzsment szinten, valamint a munka-
társak folyamatos továbbképzésének biztosítása.  
     Mindemellett az USSK az ISO EN 14001 szabványnak 
eleget tevő környezetvédelmi menedzsment rendszerekre is 
nagy hangsúlyt fektet.  
     Célunk a környezet fejlesztése, megóvása nem csupán 

munkatársaink, hanem a régió számára is, melyben üzemünk található. 

 

Környezetvédelmi Politika 
 
     A U. S. Steel Kassa, s.r.o. a tekercselt lemez termékek legnagyobb egységes gyártója Kö-
zép-Európában. Cégünk termékek széles választékát állítja elő: meleg és hideghengerlési 
technológiával készít tekercseket, lemezeket és szalagokat, galvanizált, előfestett lemezeket 
és horganyzott lemezeket, elektromos ipari vaslemezeket, csöveket és radiátorokat. A termé-
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keket számos piacra és iparba kínáljuk. Csakúgy, mint a jövő generációi, teljes mértékben 
tudatában vagyunk, milyen felelősséggel jár a mindennapi életünket, életminőségünket meg-
határozó környezet védelme és fejlesztése . A cég stratégiai törekvéseinek és a menedzsment 
integrált rendszereiben felmerülő, folyamatosan tökéletesített mindennemű tevékenységnek 
megfelelően elkötelezettek vagyunk a következők mellett: 
 

1. Az ISO 14001 szabványra támaszkodó EMS (Környezetvédelmi Menedzsment Rend-
szer) fejlesztése és megőrzése, szem előtt tartva a Szlovák Köztársaságban érvényes 
környezetvédelmi jogi előírásokat. 

2. Aktív megelőzéssel és az előállítási folyamatok folyamatos javításával a környezetvé-
delmi és munkakörnyezeti szolgáltatások, valamint előállítási tevékenységek káros ha-
tásának minimalizálása. 

3. A felhasználandó anyagok, eszközök és szolgáltatások beszerzésénél, vásárlásánál, 
valamint az új megmunkálási folyamatok és technológiák kivitelezésénél a környezet-
védelmi szempontok számításba vétele. 

4. A munkatársak környezettudatosságának növelése. 
 
     Ezúton kijelentjük, hogy az USSK összes külső és belső munkatársa a fent említett törek-
véseknek eleget téve a cégvezetés által is elvárt kötelességgel tartozik a Vállalati Menedzs-
mentnek. 
Christopher J. NAVETTA 
A U. S. Steel Kassa elnöke, s.r.o. 
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Termékek 
 
A U. S. Steel Kassa olyan tekercselt termékek széles választékát kínálja, 
amelyek minőségét az ISO 9001-nek megfelelően létrehozott minőségirá-
nyítási rendszer garantálja. Ügyfeleink katalógusunkban (interneten) rész-
letes műszaki paramétereket és egyéb specifikus adatokat találhatnak.  
A melegen hengerelt lemezek alkalmasak többek között berendezések 
előállításánál, általános építészeti szerkezeti és energetikai mérnöki mun-
káknál . 
A hidegen hengerelt lemezek elsődlegesen az élelmiszercsomagolásban, 
az elektronikai ipari termék előállításban, az építészeti mérnöki felada-
tokban, az autóiparban alkalmazhatóak. 
Az elektrotechnikai lemezek, avagy szilicium és dinamó vasak két típu-
sa állítható elő: befejezett (csillapított) ill. félkész (félig csillapított). A 
befejezett (izotrópikus) elektromos acélt elektronikus forgó berendezé-
sekben, kis átalakítóknál, elektromágnesekben és más elektronikai felsze-
relések alkatrészeiben alkalmazott mágneses áramkörök kialakításánál 
veszik igénybe. A félig csillapított acélok (hidegen tekercselt, gyengén 
ötvözött, a legfeljebb 10 kW teljesítményű mágneses áramkörökhöz és 
elektromos gépekhez alkalmazható.  
Tűzi horganyzású, galvanizált lemezek: a szerkezeti  és mikro-ötvözetű 
acélok állíthatóak elő. Beleértendő az alkalmazási területbe az autóipar, a 
szerkezeti és gépipari alkalmazású eszközök gyártása és a általános ké-
szülékek, eszközök gyártásánál történő felhasználás. 
Szerves bevonatú termékek: azon alkalmazásoknál  megfelelő, ahol 
feltétel  az oxidációnak és a korróziónak való ellenállás. Ezen termékeket 
az általános és speciális berendezések  tervezésénél, gyártásánál kültéri és 
beltéri berendezéseknél használják.  
Bádoglemezek: (élelmiszer) csomagoláshoz; flakonokhoz, dobozokhoz 
és egyéb csomagolási termékekhez.  
A U. S. Steel Kassa előállít továbbá különféle csöveket, fűtőtesteket saját 
gyártású acéllemezeiből. 
Spirálisan hegesztett csövek: ezeket a melegen hengerelt lemezekből 
állítjuk elő könnyű hegeszthetőséggel alacsony carbon és micro ötvözött 
acélok. A csöveket gáz- és olajszállításra, meleg víz, ivóvíz biztosítására 
és szennyvízelvezetésre használnak, továbbá egyéb az építészetben al-
kalmazott berendezésekhez (lásd katalógus). 
Fűtőtestek, radiátorok: KORAD márkanéven forgalmazott; hidegen 
hengerelt lemezekből, különféle típusban és méretben állítják elő, hogy 
kielégítse a kereskedelmi és lakossági igényeket. Egy konvektor illesztés 
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növeli a fűtőfelületet minden modellen, ezáltal 30%-kal növelve a fűtés hatásfokát, a hagyo-
mányos megoldásokhoz képest. 
 
  
Kokszoló üzem      
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A vasgyártási folyamatok első eleme. Feladata a kohászati 
koksz ellátásának biztosítása - azaz azon legfontosabb 
anyagok egyike, mely az öntöttvas előállításához szükséges. 
A kox a feketeszén száraz desztillációjával keletkezik a két 
kokszoló kemencéiben. A koksz termelés 
mellékterméke a koksz gáz, amelyet a vasmű vegyi üzemében 
tisztítanak meg. Az elkülönített frakciókat 
főképp a vegyiparban és a mezőgazdaságban használják fel. 
 
 
Nagyolvasztó üzem 
 
Az elsődleges kohászati termelés részeként felelős a vasérc 
alapú anyagok olvasztott fémmé alakításáért. A három 
nagyolvasztót az 1960-as évek végén telepítették, de később 
alapos modernizáción estek át. A műszaki felszerelés és 
termelési kapacitás értékeiben kifejezve Európa 
legfejlettebb olvasztói között tartjuk számon. A US Steel Kassa művek 
az Oroszország és Ukrajna között húzódó szélesnyomtávú vasútvonal végállomása. Négy 
zsugorító vonal alakítja át a vasércet és egyéb adalékokat zsugorítvánnyá 
(zsugorított érccé), amely a nagyolvasztó betét fő részét alkotja minden egyes nagyolvasztó-
ban. A vasmű divízióhoz történő további közvetlen szállításra az öntöttvasat speciális mobil 
keverőkhöz szállítják.
 
 
Acélmű 
 
Az integrált vasgyártás egyik alapvető láncszeme. A 
Vasüzemben található két oxigénkonverter felel a különféle 
felhasználási területekre szánt, széles választékban 
elérhető vas termeléséért. Eltekintve a hagyományosan előállított, szerkezeti, mélyhúzásható 
és nagy szakítószilárdságú acéltól, az új, 2002-ben beindított RH 
típusú vákumelszívó üzem lehetővé teszi, hogy az új acélminőségek az elektrotechnikai ipar-
ban is használhatóak legyenek, pl. áramátalakító (transzformátor) acélként. Jelenleg az előál-
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lított acél 100%-át lemezekbe öntik két folyamatos-öntő üzemben. 
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Meleg hengerelés 
 
Ez a végső munkálatok első fázisa. A lemezeket/szalagokat a 
"forró szélessávú 1700-as soron" (na ez itt sok volt, 
remélem, érted...) továbbítják, hogy a világpiacra lapos, 
hengerelt termékeket állíthassanak elő belőlük. A fogyasztói igényektől függően az ív felte-
kercselve, hengerekben szállítható, átlósan lemezekre vágva vagy hosszanti irányban 
"szalagokra" metszve. A termelés további része a későbbi hideg hengerelés bemenő anyaga-
ként szolgál. 
 
   
Hideg hengerelés 
 
A második lépés befejezéskor. A melegen hengerelt termékek további 
megmunkálásával, hideg hengereléssel olyan anyag 
termelődik, mely nem csupán jelentősen csökkentett 
vastagsággal, hanem mechanikai, elektromágneses, felületi és egyéb speciális jellemzőkkel 
rendelkezik a különböző felhasználási területek érdekében. A hideg szalaghengermű 
termékeit, azaz az ide tartozó hengereket, lemezeket és szalagokat az autógyártásban, terve-
zésben és konstrukciós iparágakban használják, stb. 
 
  
Felületkezelt termékek gyártása 
 
Ezek alkalmasak ónlemezes ívek előállításához, amelyekben 
részben az élelmiszerfeldolgozásban és vegyiparban 
tevékenykedő vásárlók érdekeltek. Ez a különösen vékony anyag (fizi-
kai értelemben, mint pl. doboz) olyan hidegen hengerelt tekercsekből állítható elő, amelyek 
folyamatos lágyítási folyamaton és elektrolitikus horganyozáson", "tinning" mennek keresztül 
két gyártósoron. Ezt a magas minőségi színvonalú, értéktöbbletes terméket a vásárlóknak 
speciálisan csomagolt lemezekben és kötegelve  juttatják el.
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asz-

Acéltermékek másodlagos feldolgozása 
 
E műveletek során a US Steel Kassa által előállított ívelt 
anyagokat használják fel spirálisan hegesztett csövek és 
radiátorok gyártására. A melegen  hengerelt, tekercselt ív két 
hegesztőegységen halad át különféle átmérőjű, falvastagságú 
és hosszúságú csövek létrehozásakor, mely csöveket a 
konstrukciós iparban olaj-, gáz- és vízvezetékek telepítésekor  alkalmaznak. 
A hidegen hengerelt és tekercselt íveket előbb préselik, majd különféle módokon hegesztik 
két automatizált gyártósoron. Ezeket különböző típusú és méretű radiátorok 
előállításához használhatják fel. 
 
Termelést segítő divíziók
   
Az Energiaszolgáltató  divízió: 
Több, mint húszféle energia termelését és disztribúcióját tartja fenn, 
különös tekintettel a következőkre: elektromos és hőenergia, tömörített 
levegő, gőz, különféle víz és gáz, pl. oxigén és nitrogén. A maximális 
költségcsökkentés  elérése érdekében az Erőművek a koksz, vas és acél 
előállításából melléktermékként megjelenő kohászati gázokat is próbálják hasznosítani. 
 
A "Szállítás" divízió:  

 

 
szolgáltatásai a vasúti és közúti szállításra irányulnak az összes többi divízió és üzem között, 
valamint a vasúti mellékvágányok használói esetében is.  
 
A speciális "Fenntartás" divízió: 
 
javításokat és igazgatásokat eszközöl az acélművek fenntartására, valamint felszerelésekhez 
és egyéb műszaki telepítésekhez. 
 
A "Mechanika" divízió ("Szerelő"?): 
 
Gépek és egyéb berendezések karbantartása, beleértve pótalkatrészek és alkatrészek gyártását 
is. 
 
Az "Elektronika" divízió: 
a termelést segíti elő meghajtók, elektromos berendezések, mérő és irányítórendszerek és 
egyéb speciális felszerelések kiszolgálásával. A divízió a technológiai folyamatok során h
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nált ellenőrző rendszerek fenntartását és karbantartását is biztosítja. 
 
 
VII.2. A Kelet-Szlovákiai Vasműben alkalmazott technológiai folyamatok ismertetése 
 
Egy termelő üzem technológiai művelet sorát teljes terjedelmében nem lehet nyilvánosan  
közzétenni, azonban jelen felmérés részeként mindenképp fontosnak tartjuk a fenti rövid 
technológiai ismertetőn túl a Kelet-Szlovákiai Vasmű Technológiai sorában található üzemek 
általános technológiáját röviden bemutatni. Ezt a bemutatást szakirodalmi adatok, illetve az 
interneten is közzétett un. BAT referencia dokumentumok alapján tesszük meg. 
 
A továbbiakban röviden bemutatjuk  a  vas és acélkohászati technológia fontosabb területeit, s 
azok környezetre hatást gyakorló részfolyamatait. A teljes részletesség igénye nélkül a folya-
matokat a területen található technológiákat az alábbi részterületekre bontjuk:  
  
 
1. Nyersvas gyártás nagyolvasztóban  
2. Nagyolvasztóhoz kapcsolódó betét anyag gyártás:  

• zsugorítmány gyártás 
• koksz előállítás 

3. Acél gyártás, ocigén konverterben 
4. Acél feldolgozása félkész (meleghengerlés, hideghengerlés ) és késztermékekké 
5. Hulladékok, salakok feldolgozása.  
  
 
 
A teljes acélgyártási és feldolgozási vertikumot a főbb anyag áramlási útvonalakkal a BREF 
dokumentum ( elérhető legjobb technikára vonatkozó dokumentum ) alapján következő ábrán 
mutatjuk be.    

 
  



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 

 
 
Az ábrán szerepeltetett acélgyártási folyamatok közül a Kelet-Szlovákiai Vasműben megta-
lálható üzemek az alábbiak:  
 
Coal=           Kokszoló mű 
Sintering=        Zsugorító mű 
Pelletization=      Pelletező  
Blast Furnace=      Nagyolvasztó 
O2 konverter=     Konverteres acélmű 
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VII.2. 1. Nyersvas gyártás nagyolvasztóban 
 
 
 
 
 
 

           
 
A nagyolvasztó feladata a vas, illetve a szükséges ötvöző elemek redukciója az érc oxidjából, 
a redukált vas karbonizálása, megolvasztása, valamint az érc meddőjének, a kokszhamunak és 
a salakképzőknek hígan folyó salakká olvasztása / 3. Dr. Farkas Ottóné: Kohászati kemencék 
/ .  
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A nagyolvasztó szerkezeti kialakítása  
 
A nagyolvasztó és kisegítő berendezéseit az alábbi ábrán mutatjuk be.  
 
Levegő előmelegítő            nagyolvasztó                         öntőcsarnok                  torokgáz tisztító 
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                                                                       salaküst                                                                                                                                                                                      nyersvas üst 
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A nagyolvasztó amint az az ábrán is látszik tulajdon képen egy magas, változó  kör kereszt-
metszetű  akna. Ebbe az aknás kemencébe felül adagolják a vas előállításához szükséges betét 
anyagokat, az aknában folyamatosan lefelé haladva az anyagok közül a koksz elég, s a koksz 
karbonjának, s a fejlődő gázoknak a redukáló hatására lejátszódnak a vas oxidok szín vassá 
alakulása, annak megolvadása. A kokszégése által keletkezett magas hőmérsékleten a kemen-
cébe beadott nem vas tartalmú anyagok is megolvadnak, s mint salak az olvadt vas tetején 
gyűlik össze a kemence un. medence részén. A technológia során képződő gázok a kemence 
tetején kialakított zárt csővezetéken keresztül elvezetésre kerül, mint kohógáz.  A megolvadt 
salakot és vasat a medence alján kialakított csapoló nyílásokon keresztül egymástól szétvá-
lasztva üstökbe csapolják.  
A nagyolvasztóból csapolt nyers vasat tovább viszik az acél gyártási folyamatba, míg a sala-
kot a salak üstökben (salaktál) a halnára viszik, ahol vagy tárolják, vagy feldolgozzák, s az 
építő ipar, útépítés, cement gyártás, mezőgazdaság felé értékesítik. A salak magas vastartalmú 
részét pedig vissza forgatják a nyers vas gyártási technológiába.  
 
• alapanyag tároló bunkerek, 
• koksztároló bunkerek, 
• anyag felhordó szkípek, 
• ferde felvonó, 
• torokzáró kúpok,  
• torokgáz ( kohógáz ) elvezető cső rendszer és szerelvényei, 
• torokgáz és anyag átadó helyek elszívásai és porleválasztó berendezései,  
• nyersvas üst, vasúti mozgatással, 
• salak üst, vasúti mozgatással,  
• levegő előmelegítő léghevítők 
 
A nagyolvasztó építő anyagai természetes alapanyagokból összeállított  speciális tűzálló 
anyagok, valamint acél és vas alapanyagból gyártott alkatrészek. 
 
A nagyolvasztó fontosabb falazó anyagait a 3. melléklet szemlélteti. Ezeket a tűzálló anyago-
kat elsősorban tűzálló anyag gyárakban, kisebb részét helyszínen állítják elő. A falazat anyaga 
attól függően változik, hogy a kemence melyik részén milyen fizikai és kémiai folyamatok 
játszódnak le. A falazatnak az adott körülmények közötti üzemállapotoknak kell megfelelnie.  
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 A nagyolvasztó betét anyagai 
 
/4. Vaskohászati Kézikönyv: Főszerkesztő: Óvári Antal Műszaki Könyvkiadó 1985/  
 
A nagyolvasztók a vas előállításhoz alapvetően az alábbi betét anyagokat használják fel. 
 
Vashordozók:  
• zsugorítmány  
• reve 
• szeparátorvas 
• forgács 
• égetett forgács 
• pellet, vagy darabos vasérc 
 
Salakképzők:  
• mészkő (CaCO3) 
• dolomit (MgCO3 + CaCO3) 
 
Tüzelő anyagok: 
• koksz  
• földgáz 
• nedves levegő  
 
A nagyolvasztó anyagforgalmát a következő ábra tartalmazza.  
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A vas hordozókat általában pellet, vagy zsugorítmány formájában adagolják a nagyolvasztó-
ba. A pellet az alacsonyabb Fe tartalmú vasérc  finomra őrléssel, szeparálással, majd 
pelletezéssel darabosított a természetben előforduló vasércnél  magasabb vasoxid tartalmú 
vashordozó. A pellet előállítást általában a vasérc bányában végzik, így az a vasműbe már 
kész pelletként érkezik.  
 
A természetben előforduló vasércek jellemző összetételei az alábbiak:  
 
Hematit:    Fe2O3  alakú vas oxid tartalmú ásvány, Fe tartalma kb 70,0 % 
Magnetit:    Fe3O4, ill. FeOxFe2o3 alakú vas oxid tartalmú ásvány, Fe tartalma kb. 72,4 %  
Hidrohematit: Fe2O3x0,5 H2O alakú vas oxid tartalmú ásvány, Fe tartalma kb. 66,3 % 
Goetit:     Fe2O3xH2O alakú vsa oxid tartalmú ásvány, fe tartalma kb. 63 % 
Limonit:    Fe2O3x1,5 H2O alakú vas oxid tartalmú ásvány, fe tartalma kb. 59,8 % 
Siderit.    FeCO3 alakú vsa karbonát tartalmú ásvány, Fe tartalma kb. 48,3 %  
 
Az értékes Fe vegyületek mellett meddő anyagokat is tartalmaz, melyek kalcium oxid, mag-
nézium oxid, szilicium dioxid, alumínium oxid, stb. vegyületek, valamint szennyező anyago-
kat, (kén, foszfor).  
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ajta          

A Magyarországon (Dunai vasmű) és Kassán is használt volt Szovjetunióból származó ércek 
jellemző kémiai összetétele az alábbi:  
 
Érc f Fe Fe2O3 Fe3O4 FeO MnO Mn CaO MgO SiO2 Al2O3
K érc 64 63 - 25,2 0,0 0,0 0,2 0,2 8,5 0,7 
A érc 51      6  71 - 1,8 0,0 0,0 0,2 0,2 20, 2,0
hematit ,2      50 - - - - - 0,3 0,4 21,4 1,7
Magne-
tit 

49,4      - - - - - 1,6 3,5 18,0 1,8

  
 
A természetes vasércek vas tartalmát már a  bányában, vagy annak közelében igyekeznek 

 pellet formájú vasérc általában nem közvetlenül kerül a nagyolvasztóba, hanem 

 forgácsot, revét, általában szintén a zsugorítványhoz keverve darabosítva adják be a nagy-

 vas gyártásban keletkező és részben hasznosított, vagy deponált kohászati  melléktermékek 

Fe Fe2O3 FeO MnO CaO MgO SiO2 Al2O3 CuO P S 

növelni, a gazdaságos szállítás és jobb értékesítési lehetőségek érdekében. Ezen eljárás során 
a nyers ércet porítják, s fizikai műveletekkel elválasztják belőle a meddő egy részét. Az így 
nyert vasérceket koncentrátumnak, vagy pelletezett formában pelletnek nevezik.  
 
 A nem
zsugorítmány formájában. A zsugorítmány  vashordozókon kívül különböző adalék anyagokat 
is tartalmaz. Ezek az anyagok  részben salak képzők, részben a technológiai folyamatokat 
elősegítő alap és segéd anyagok ( mészkő, dolomit ).  
 
A
olvasztóba.     
 
A
és jellemző kémiai összetételei:  
 
 
Tömeg % 
Nagyolvasz-

llópor 

27,6 28,2 10,1 0,5 15,6 1,2 13,6 3,1 0,03 0,05 0,6 
tó 
Szá
Konverter 
Por/iszap 

64 Pb=0,2 4,2 0,56 - 1,0 - - - 0,1 

Hengerműi 72- 34 62,8 0,9 0,1 0,2 0,9 0,7 0,15 0,01 0,04
reve  73 
Szeparált  

kból) 

- - 0,7 - - 9,1 - - 0,01 0,02
vas  
( sala

84-
85 
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s 65,5 - - - - - - - - - - Acél forgác
 
A salak képzők egy részét a zsugorítványba bekeverve, más részét közvetlenül a nagyolvasz-

e az alábbiak szerinti:  

Fe CaO MgO SiO2 Al2O3 CO2 H2O 

tóba adagolják darabos formában.   
A salak képzők jellemző összetétel
 
 
 Tömeg % 
Mészkövek 53-54 0,7-0,9 0,2 0,3 43,8 - 0,3 
Dolomitok 0,2-0,4 ,5 ,3  30-32 20-21 0,3-0 0,2-0 46-47 - 
 
A tüzelő anyagok  közül a kokszot a nagyolvasztó tetején adagolják az egyéb betét anyagok-

üzelő anyagok jellemző összetevői: 

kal keverve adagolják, míg a földgázt a technológia által megengedett előírás szerinti nyomá-
son az akna fúvó síkjában fújják a  nagyolvasztóba. 
 
T  

üzelő anyag  H2O Hamu Folyékony Karbon C Fűtőérték 
 
T

alkáliák 
 Tömeg % kJ/kg 
Koksz 10-11 2,5 86-87  2,0 30100
Antracit 6,0 5,0 7,5 80 30980 
Soványszén  12 7,8 4,9 11,6 83, 30304 
Barnaszén-
koksz 

2,7-3,2 2  11-1 3-4,7 81-83 28000-
28500 

 
 
 
 A nagyolvasztó metallurgiai folyamatai 

üzelő anyagok  égése: 

oksz égése:

  
 T
 
K  

 nagyolvasztóba beadagolt koksz kb 75 %-a az aknában  felülről lefelé haladva az égési tér-

  C + O2 = CO2   

 
A
ben és az ún. oxidációs  zónában részben elég.  
 
  
 2 C + O2 = 2 CO  
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gyenletek szerint. A képződött szén monoxid és széndioxid képződésének aránya a pillanat-

öldgáz égése: 

 
e
nyi aknán belül kialakult körülményektől függ.  
 
F  

 földgáz égése alapvetően az alábbi kémiai reakciók szerint játszódik le:     

CH4 = C + 2H2 

 
A
 

C + 0,5 O2 = CO 
O + 2H2 

 
yersvas előállítási, redukciós folyamatok 

 nyersvas, „színvas” keletkezése redukciós folyamatok során valósul meg. Ennek során a 

edukció szén-monoxiddal: 

CH4 + 0,5 O2 = C

N
 
A
különböző vasoxid vegyületekből az oxigént karbon, szénmonoxid és hidrogén gáz segítségé-
vel elvonjuk, s kialakul a fémes vas, a nyersvas. 
  
R  

Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2 

 
edukció hidrogénnel: 

 

FeO + CO = Fe + CO2 

R  

e3O4 + H2 = 3 FeO + H2O 

edukció karbonnal:

 
 F
 FeO + H2 = Fe + H2O 
 
R  

 lejátszódó folyamatok természetesen lényegesen bonyolultabbak, mint azt ez a néhány re-

 fenti reakciók mellett természetesen a különféle szennyezők is reagálnak a kémiai jellem-

 Feo + C = Fe + CO 
 
A
akció egyenlet leírja, azonban a lényeg megértését ezen néhány egyenlet is jól szemlélteti.  
 
A
zőiktől függően a karbonnal, hidrogénnel, a betét anyag egyéb alkotóival, vagy akár egymás-
sal is.     
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 nagyolvasztóban keletkező termékek, melléktermékek és összetételei:  

yersvas: 

A
 
N  

 nagyolvasztó első számú terméke a nyersvas.  
ent, hanem  a betét alkotókat részben tartal-

 nyers vasak acél nyersvas, vagy öntészeti nyersvas elnevezést kapnak az összetételüktől 

lnevezések természetesen országonként változhatnak, illetve a megrendelő kíván-

egnevezés C Si Mn P S Cu 

 
A
A nyersvas fogalma nem elemi vas atomokat jel
mazó, döntő többségében Fe tartalmú ötvözetet jelent.  
 
A
függően.  
Az egyes e
ságának megfelelően eltérőek lehetnek. Az MSZ 17775-77, illetve az MSZ 2593-74 szabvá-
nyok felhasználásával az alábbiakban bemutatunk néhány jellemző összetételt:   
 
m
Tömeg %  
Ny1 
acélnyersvas 

 0,0-2,5 0,0-0,8 0,5-1,0 0,15-0,25 0,03-0,07 0,1 

Ny2 
acélnyersvas 

0,0-2,5 0,8-1,3 0,5-1,5 0,15-0,25 0,03-0,07 0,1 

Ö1 öntészeti 
nyersvas 

3,5-4,5 3,2-3,6 0,5-1,5 0,08-1,2 0,03-0,05 - 

Ö4 3,5-4,5 2,0-2,4 0,5-1,5 0,08-1,2 0,04-0,05 - 
Ö7 3,5-4,5 0,8-1,2 0,5-1,5 0,08-1,2 0,05 - 
 
  
A fenti főbb alkotók mellett még számos egyéb a fenti koncentrációktól kisebb arányban 

agyolvasztói salak

egyéb ötvözők is megjelennek a nyersvasban.  
 
N  

 nagyolvasztói salak a felhasznált ércek nem redukálódott oxidjainak (meddőjének ), a salak 

ltalánosnak tekinthető jellemző salak összetétel az alábbi :  

 
A
képzők oxidjainak, a kokszhamunak, és a falazat elhasználódásból származó tűzálló anyagnak 
az adott nagyolvasztóra jellemző szilikát oldata. A salak a nyersvas gyártás elkerülhetetlen 
mellékterméke.  
 
Á
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 CaO:   44-46    %   

 

3  % 

 salak a fentieken kívül természetesen tartalmazza a szennyezők oxidjait is, így például tar-

orokgáz

- 
-  MgO:  4-5     % 
- SiO2:  38-40   %
-  Al2O3: 7-8   % 
- S:  1,1-1,3  % 
- FeO:  0,25-0,
- MnO:  0,5-0,7  % 
- BaO:  1,0-1,2  % 
 
A
talmazhat csekély mennyiségű TiO2-ot, Cr2O3-ot, V2O3-ot, Na2O-ot, K2O-ot is.  
 
 
T  

 nyersvas gyártás mellékterméke a kohógáz, vagy más néven torokgáz. A torokgáz minősé-

2C + O2 + 79/21 N2 = 2CO + 79/21 N2 
 

 keletkező elméleti CO koncentráció  V 0CO =  34,7 tf%,  

téke 3400-4600 KJ/m3, s ezt a fűtő értéket 

 torokgázt a nagyolvasztó tetején vezetik ki zárt csővezetéken, a  por tartalmát leválasztják, 

agyolvasztói szállópor

 
A
gét meghatározó komponens a szénmonoxid. A nagyolvasztó fúvósíkjában keletkező maxi-
mális szénmonoxid térfogat a következő bruttó reakcióból számolható:  
 

A
míg a nitrogén konventráció    V 0N2 =  65,3 tf%,  
 A nagyolvasztóban keletkező torokgáz fűtőér
hasznosítja is minden kohászati üzem.  
 
A
majd  gáztároló tartályban gyűjtik.    
 
N  

 torokgáz tisztításakor a torokgázból  leválasztásra kerül a szállópor. A jellemző kémiai ösz-

Fe Fe2O3 FeO MnO CaO MgO SiO2 Al2O3 CuO P S 

 
A
szetétele az alábbi:   
 
 
 
Tömeg % 
Nagyolvasz-

llópor 

27,6 28,2 10,1 0,5 15,6 1,2 13,6 3,1 0,03 0,05 0,6 
tó 
szá
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asznosítása általában a zsugorító műben történő darabosítást követően a nagyolvasztóba 

 nagyolvasztó anyagforgalmi adatait a következő táblázat foglalja össze, a BAT dokumentá-

 
 
H
történő visszajáratással megoldott.  
  
A
ció alapján.  
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VII.2.2.  Nagyolvasztóhoz kapcsolódó zsugorítvány gyártás: 
 
A  nagyolvasztó betétanyagai a vashordozók, a tüzelő és redukáló anyag szerepét betöltő 
koksz, és a salak képzők.   
A vashordozók a zsugorítmány és a pellet, a tüzelő és redukáló anyag a koksz, és a salak kép-
zők. A zsugorítmányt az előzőekben bemutatott, Ukrajnából származó vas ércekből állítják 
elő, a kokszot  szintén Ukrajnai szénbányákból vásárolt szénből állítják elő. A salak képzőket 
a Kassa körüli mészkő és dolomit bányákból szerzik be.  
 
 A  zsugorítmány gyártás technológiája:  
 
A zsugorítóművek általános elrendezését az alábbi ábrán mutatjuk be.   
 
A zsugorítvány-előállítás részfolyamatok összessége: 
• nyersanyagok átlagosítása, elegyítése 
• elegy keverése, nedvesítése, mikropelletezése 
• keverékadagolás a zsugorítószalagra 
• keverék begyújtása, hőkezelés 
• zsugorító pörkölés fizikai, hőtechnikai, metallurgiai folyamatainak végbemenetele 
• meleg zsugorítvány törése 
• zsugorítvány hűtése 
• hideg zsugorítvány törése, osztályozása, stabilizálása 
• környezetvédelem 

 
 

A zsugorítvány gyártás elvi folyamatábráját a következő táblázat tartalmazza.  
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A: visszatérő anyag; B: keverő; C: mikropelletező; D: hajtómű; E: melegrostálás; F: hűtés; 
 G: stabilizálás H: exhausztor;    1-mészkő; 2-koksz; 3-érc; 4-átlagosított elegy; 5-átlagosítás; 
6-átlagosító adagoló 7-zsugorítószalag átlagoló bunkersora; 8-zsugorítószalag; 9-
zsugorítvány kezelés; 10-porleválasztás 
 
 
Az átszívásos zsugorítás folyamata: 

 
A zsugorító berendezés szívórostélyán először ún. rostélyvédő anyagot terítenek szét 

egyenletes, kb. 30 mm vékony rétegben. 
 

A rostélyvédő anyag funkciója: 
• megvédi a rostélyt a túl nagy felmelegedéstől, 
• megakadályozza a zsugorítandó érc apró részeinek áthullását, 
• illékony fémek egy részének megkötése. 
 
A darabosítandó anyagot koksszal alaposan elkeverik ( homogenizálják ), nedvesítik,  
pelletezik, majd kb. 200-300 mm vastagságban a rostélyra terítik. 
A forgódobban kevert nedves elegy porrészecskéi apró gömbökké tapadnak össze, így az 
elegyréteg jó gázátbocsátóvá válik. 
Az elegyréteg felszínén lévő kokszot különleges gyújtószerkezettel                 
(begyújtókemencével) gyulladási hőmérsékletre izzítják (1200±50°C). Begyulladás után a 
kokszpor további égését az elegyen keresztül átszívott levegő táplálja. Az égés felülről lefelé, 
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rétegről-rétegre terjed tovább addig, amíg a rostélyvédő anyagot el nem éri. Ekkor befejező-
dik a zsugorítás folyamata, az elegyrész egész tömegében szilárd tömbbé sül össze. 
Az égési zónában 1200-1400 °C-os hőmérséklet uralkodik, amelynek hatására az elegy alko-
tórészei felületükön megolvadnak, majd a hőmérséklet csökkenésekor megszilárdulnak és 
összeragasztják a szilárd szemcséket.             A magas hőmérséklet hatására az elegyben lévő 
hidroxidok, karbonátok, szulfátok elbomlanak, a vegyületek kristályvize és a szerves anyagok 
elégnek és a füstgázzal távoznak, és oxidok, szilikátok képződnek. 
A folyamat során az égés intenzitását vákuum szabályozásával végzik. 
 
 
A Dwight-Lloyd-féle zsugorító berendezés: 

 
 
A zsugorító berendezés lényege a több rostélykocsiból, ún. palletából álló, végtelenített 

szalaggá kialakított vándorrostély.  
Egy zsugorító szalagot mutatunk be a következő  fényképen. 

 

    
 
 
 
A szalag felső vízszintes szakasza vezetősíneken, 2-8 m/sec  sebeséggel halad a szalag 

adagoló végén elhelyezett fogazott kerék forgatásának hatására. 
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13. ábra: palleta 

-oldallap; 2-reteszelőcsap; 3-rostélyrudak; 4-palleta; 5-tömítősín 
 

 60 m hosszú zsugorítószalag 140-150 palletából 
áll 

 közötti tökéletes tömítés, amelyet a két 
felület közé önműködően nyomott zsírréteg biztosít. 

ék emeli a felső 

másik bunkerből az adagolókészülék teríti 

 
1

A zsuorító szalag a fenti ábra szerinti un. paletta kocsik sorozatából áll.  
A palleta belső oldalának magassága: 350-400 mm (a beállítandó keverékréteg-

vastagságnak megfelelően). Egy 180 m2-es,
, a gyártógép szélessége kb. 2500 mm ). 
A vándorrostély vízszintesen mozgó felső szakasza a vasvázra erősített vezető síneken 

csúszik. Ezen a szakaszon történik a szalag egyenletes  mozgása közben az elegy feladása, 
meggyújtása, zsugorítása és lehűlése. A szalagos zsugorító gépeknél a legfontosabb követel-
mény a  szilárdan álló szívószekrények (14. ábra) peremére könnyen kicserélhetően szerelt 
vezető szalag és az ezen csúszó kocsik alsó pereme

 
A kocsik külső görgői gumival párnázott vízszintes vezető sínen futnak, amelynek magassága 
ékekkel úgy igazítható, hogy a kocsik súlyának kb. 90 %-a terhelje a síneket és csak 10 %-a 
nehezedjék a csúszó felületekre. Az alsó pályán érkező kocsikat fogazott ker
vízszintes vezetékre, a szalag adagoló vége felett elhelyezett két bunker alá.  
Az egyik bunkerből kerül a kocsi rostélyára a rostélyvédő réteg, amelyet az adagoló készülék 
kb. 30 mm-es (egyenletes) rétegben terít szét. A 
szét a zsugorítandó elegyet a rostélyvédő rétegre. 
A terelő lemezről  az elegy lecsúszik, így egyenletes rétegben kerül a rostélyra. Az elegy ré-
tegvastagságát a terelő lemezen levő simítókés beállításával lehet szabályozni. Ezután a kocsi 
az adagolóbunkerek alól a gyújtókemence alá kerül. Az elegy felszínén levő koksz-szemcsék 
meggyújtása a réteg egész felületére kiterjed. Ez addig tart, amíg a kocsi áthalad a gyújtóke-
mence alatt.      A kemence alól kilépő kocsikban az izzítást az elegyen átszívott levegő bizto-
sítja. A nagyobb vákuummal átszívott levegő az égést gyorsítja, és ezzel növeli a teljesít-
ményt. A gyújtókemence alatt levő szívókamra szívó felülete a gyújtófelülettel egyezik meg. 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 
294 

 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

rtalanítja.  

obb és kisebb részre osztályozzák.      A Φ > 10 mm darabos rész hűtő-
zalagra kerül, a Φ < 10 mm-es részt bedolgozzák a következő zsugorítandó elegybe, 

A leszívott égéstermékek közös gyűjtő-vezetéken át jutnak a porleválasztóba, amely a leszí-
vott égésterméket 300-500 mg/m3-re  po
A szalag haladási sebességét úgy kell szabályozni, hogy az átégés befejeződjön, mielőtt a 
kocsi az utolsó szívókamrát elhagyná.  
A szalag vízszintes részén áthaladt kocsi a fogazott keréken átfordul, miközben a zsugorított 
anyag törőberendezésen keresztül a rostára esik a kocsiból.  
A rostán áthulló apróbb zsugorítvány egy hűtő-keverő dobon keresztül a szállító szalagra ke-
rül. Itt 10 mm-nél nagy
s
visszatérti anyagként. 
 
c.) A gyártás metallurgiai folyamatai: 
 
A folyamathoz szükséges hőt a földgáz, a betéthez adagolt koksz, és a betét egyéb hőtermelő 
folyamatai b o
Az átégés során a rétegben hármas tagozódás alakul ki, amely felülről lefelé:        

A me llurgiai folyamatok a tűzzónában zajlanak le, amelynek eredményeként a betétben ta-
tű ún. zsugorítvány képződik.  

 
A 

izt sítják. 

- hűlő zóna 
- tűzzóna 
- előmelegedő zóna. 

ta
lálható anyagokból szivacsos szerkeze

zsugorítás hőtechnikai folyamatai: 
 

amat során az anyagréteg több zónára 
t

Alulról-felfelé a következő zónák különíthetők el: 

- 

bben a zónában olvadnak meg az elegy alkotórészeiből és a redukálódott vas-oxidok 
egy részéből keletkező vegyületek, amely új ásványszerkezetek kialakulásához vezet. 
 

A zsugorítószalagon végbemenő zsugorítási foly
osz ható  

- a rostély felett helyezkedik el a száradó hideg és nedves nyersanyagkeveréket tartal-
mazó zóna; 

- ezt követi egy gyorsan felmelegedő száraz zóna, amelyben a hidrátok és karbonátok 
bomlása végbemegy; 
a száraz zóna felett helyezkedik el az égési zóna ( 1250-1350 °C ), amelyben a keve-
rék szilárd tüzelőanyag-tartalma elég és a vas-oxidok részben redukálódnak. 
E
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Az anyagréteg zónái a zsugorítás során 
 
1-levegő; 2-palleta; 3-tömítőfelület; 4-görgő; -5-vezetősín; 6-hűtőzóna; 7-égőzóna 
8-karbonátdisszociáció; 9-dehidratáció; 10-száradó zóna; 11-rostélyvédő; 12-rostély; 13-
füstgáz; 14-szívószekrény 
 
 
   d.) Környezetvédelmi berendezések: 

 
A gyártás során a technológiai igények kielégítése mellett környezetvédelmi feladatok ellátá-
sára is szükség van. A környezetvédelmi berendezések feladata, hogy a technológiai folyamat 
során keletkező elszívott szilárdanyag-tartalmú légmennyiséget a pontforrások megengedett 
emisszió-értéke alá csökkentse. 
Környezetvédelmi szempontból a zsugorítmány gyártás egyik legjelentősebb problémája a 
kibocsátott füstgázok által okozott légszennyezés, és ennek a megengedett érték alá csökken-
tése. A zsugorítás során távozó füstgázok szennyezőanyag-tartalma (mennyisége, minősége) 
függ: 

- a betét anyagok  anyagi tulajdonságaitól 
- a zsugorító berendezés  szerkezeti kialakításától 
- az üzemeltetési paraméterektől. 

A füstgázban ezen kívűl más jelentősebb szennyezők is megtalálhatók, mint a nehézfémek 
(ólom, kadmium, cink, réz, stb.) és szerves szénvegyületek. A nehézfémek oxidok  alakjában 
részben a salakban megkötődnek, részben a füstgázokban dúsulnak fel. A tűztérből távozó 
füstgázok nehézfémtartalma általában néhány tized mg-tól néhány  mg-ig terjed. 
A technológiai füstgázok tisztítására  porleválasztó berendezéseket telepítenek. A gyártógép 
működéséhez szükséges vákuumot és levegőt exhaustor biztosítja.   
A technológiai folyamatokban felhasznált ipari víz zárt ipari vízkezelő-rendszerbe kerül, így 
technológiai szennyvízkibocsátás nincs.  

295 
 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 

 
A zsugorítómű általános anyagforgalmi adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 
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VII.2.3.    Koksz előállítás 
       
A koksz magas hőfokú szénlepárlással előállított termék. Szilárd, porózus termék karbon  
tartalma  igen magas, illékony anyag tartalma gyakorlatilag nincs.  
 
A kokszok általános kémiai összetételeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:  
 
kokszfajta Összetétel nedves állapotban

Tömeg %
Látszóla-
gos sűrűség 
(térfogat-
súly 
Kg/m3 

 C H O+N S hamu  
kamrakoksz 86-90 0,3-0,4 1,4-1,9 0,5-0,8 6-10 930 
Retorta-
koksz 

84-88 0,3-0,4 1,4-1,9 0,5-0,8 6-10 930 

kohókoksz 86-90 0,3-0,4 1,4-1,9 0,5-0,8 6-10 925 
öntödei 
koksz 

88-91 0,25-0,35 0,8-1,6 0,5-0,8 6-10 950 

 
 
A koksz az nyersgyártás egyik legfontosabb alapanyaga. A folyamatokban a szerepe kettős.  
 
1, Biztosítja a vasoxidok vassá történő  redukciójához szükséges karbont  
2, Biztosítja a redukálódott vas és a slakok olvadt állapotba kerüléséhez szükséges hő jelentős 
részét.  
 
A koksz nyersvas gyértési folymatba történő bevitele a zsugorító műben, a nagyolvasztóban, s 
az acél karbontartalmának beállításához az acélműben történik. 
 
 
A koksz előállítása kokszoló művekben történik, melykialakítása az alábbi képen figyelhető 
meg.   
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A koksz előállítást a vasmű importból beszerzett jó minőségű szénből készítik. A kokszoló 
mű elvi elrendezését  az alábbi ábra szemlélteti. (BAT )   
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Kokszoló mű elvi elrendezése 
 

A kokszoló műbe érkező darabos szenet 8 mm szemcseátmérő alá őrlik, s hamutartalmát 10 
% alá csökkentik.  Az előkészített szénelegy a széntoronyból ledobó szalagon  keresztül a 
töltőbunker fölé kerül. A bunkerből az anyagot egy töltő szerkezet  juttatja a kokszoló ke-
mence kamráiba.   
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A minden oldalról zárt kokszoló kamrában lejátszódik a lepárlás folyamata, amely a követke-
ző részfolyamatokból tevődik össze:     
 
100-120 C°-on eltávozik a szén nedvesség tartalma 
250-300 C°-on a bernitizálás hőmérsékletén  vízgőz, széndioxid, és kénhidrogén távozik, egy-
ben a szén szerkezetében is lejátszódnak szerkezeti átalakulások. 
320-330 C°-on megkezdődik az éghető gázok, főleg metán  fejlődése, 
500-600 C°-on a kőszén szerves anyagai egyre erősebb mértékben desztillálódnak, és a kö-
zönséges hőmérsékleten gáz és cseppfolyós szerves vegyületek bomlása indul meg. A lepárlá-
si gázokban a széndioxid tartalom csökken, a metán, a szénmonoxid  és a hidrogén tartalom 
növekszik. A hőbomlás gáznemű termékeiben megjelennek az olefin szénhidrogének és a 
fenolok.  
800 C° felett a koksz zsugorodni kezd, a hidrogén fejlődés kerül előtérbe. A metán bomlani 
kezd, s a korábban alifás szénhidrogének aromás vegyületekké alakulnak,  a fenol homoló-
gokkal együtt. Az egyszerű benzolgyűrűs vegyületekből policiklikus vegyületek képződnek. 
A hőmérséklet növelésével csökken a keletkező kátrány paraffin-, naftén-, és fenol tartalma, 
növekszik az aromás vegyületek és a szurok mennyisége.  
1100-1200 C°-on a szén nitrogén tartalmából ammónia és kevés hidrogén cianid képződik. 
Végbemegy a szén nagy hőmérsékletű lepárlása, amikor is eltávozik a szén összes illó anyag 
tartalma, s a lepárlási gázokkal együtt eltávozik. A visszamaradó koksz a hamu alkotórésze-
ken kívül néhány tized % hidrogént, ként, és nitrogént tartalmaz, a karbon mellett. 
 
A lepárlási folyamat gáz-, illetve gőz alakban keletkező termékei egy gyűjtőedényen keresztül 
a tisztítóba kerülnek. A tisztítás után a vasmű a szerves vegyületeket a vegyipar részére érté-
kesíti.  
 
A koksz kamra gáz jellemző összetétele az alábbi:  
 
 

 
 
A lepárló kamrák alatt vannak a regenerátorok, melyek a fűtőcsatornákból kilépő égéstermé-
kek fizikai melegét hasznosítják.  
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A lepárló kamrákban a szén fokozatosan melegszik elő, így a bomlás gáz alakú termékei fo-
kozatosan távoznak, s alakul ki a koksz. A kész kokszot a kamrából egy kitoló szerkezet tolja 
ki, majd hűtik.  
 
 
A kokszoló mű átlagos anyagforgalmi adatait az alábbi táblázat tartalmazza:  
 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 

    

302 
 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 

VII.2.4, Acél gyártás 
 
 
A nyersvas gyártás során a nagyolvasztóból nyert acélnyersvas nem alkalmas további tisztítás 
nélkül acél termékek előállítására. Ezért a  nyersvas olvadékot tisztítani, szükség esetén öt-
vözni  kell a megfelelő mechanikai és tovább feldolgozási tulajdonságok elérése érdekében. 
Erre a tisztítási, acélgyártási folyamatra több eljárás kidolgozására került sor, melyek végcélja 
kettős, de minden esetben azonos. Egyrészt az acélgyártás során a folyékony nyersvasban 
számos nem kívánatos szennyező anyag oldódik, melyek eltávolítása, vagy minimális szintre 
csökkentése a tovább feldolgozáshoz elengedhetetlen. Másodrészben pedig az acél  fizikai és 
kémiai tulajdonságai nagy mértékben javíthatóak adalék anyagok, ötvözők bevitelével, így az 
ötvöző tartalom optimalizálása. 
 
 A Keletszlovákiai  Vasműben az un. oxigén konverteres acélgyártási technológiát valósítot-
ták meg, s alkalmazzák ma is. Az alábbi kép a konverterbe történő folyékony acél beöntést 
mutatja. 
 

    
 

303 
 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 
HELYZETFELMÉRŐ TANULMÁNY 2005    I. 
 
 
 
 

 

        
 
 
             Alsó befúvásos acélgyártó konverter vázlatos rajza 
 

         
             Oxigénlándzsás felső befúvásos acélgyártó konverter 
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Az alapvető acélgyártási folyamat a  konverterben játszódik le. Ebbe adagolják a nagyolvasz-
tóból folyékony állapotban átszállított nyers acélt. Az acélba egy un. oxigénlándzsán keresz-
tül   oxigént fuvatnak, a kiépített hozaganyag és salakképző adagolókon keresztül a technoló-
giai előírás szerinti egyéb salakképző és hozaganyagokat adagolnak. Az oxigén hatására az 
olvadékban oxidációs kémiai  folyamatok, valamint oldhatósáságtól függő megoszlási folya-
matok  játszódnak le. Az acélfürdő és a salak olvadék között kialakul egy egyensúlyi állapot a 
szennyező anyagok és egyéb fémes és oxid alakú vegyületek tekintetében. Természetesen a 
szennyezők mellett a salakban is megjelenik egy vas oxid hányad, ami technológiai vesztesé-
get jelent. 
 
 A technológiai cél természetesen a minél kisebb vas veszteség elérése melletti minél kisebb 
szennyező anyag tartalmú acél olvadék előállítása.   
 
Az oxigén befúvással a szennyezőket kiégetik a fűrdőből. Néhány jellemző reakció folyamat 
a teljesség igénye nélkül az alábbi:  
  
 

 
       
A reakció egyenletekben a szögletes zárójellel - [ C ],  [ S ],   [ Al ],    - jelölt alkotók az acél 
fürdőkben találhatók, míg a –  (2CaO.SiO2 ), (3CaO.P2O5 ),  (CaS ),   - zárójelben levők a 
salakba kerülő alkotókat jelölik.  
 
2[ Fe] + 2 [ O ],   = 2 [ FeO]   
[ Mn ]  + [ FeO]   = (MnO)  +  [ Fe] 
[ FeO]  + [ C ]   = [ Fe]   +  [ O ]    
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2 [ P ]   + 5[ FeO]   = (P2O5) + 5 [ Fe]   
A szennyezők eltávolítására és a fürdő felszínén  salak olvadékot képezünk salak képző anya-
gok ( CaO, MgO ) felhasználásával. A fontosabb szennyezők a salak alkotóival vegyületeket 
képeznek, így az acélból az acél felszínén úszó salakba kerülnek. A folyamat természtesen 
bonyolult fizikai és termodinamikai folyamatoktól, állapotoktól függ, melyek részletezésére 
most nem térünk ki.  
 
 
 
  Az acélgyártás betétanyagai:  
 
Az acélgyártás alapvető nyersanyaga a folyékony acél. A nyers acél jellemző összetétele:  
 
C = 3,8-4,2  %  
Mn = 1,4-2,2  % 
Si = 0,6-1,3  % 
P = 0,12-0,25 % 
Smax = 0,045   % 
 
A folyákony acél mellett felhasználható bizonyos mennyiségű ócskavas is, azonban ennek 
mértéke korlátozott, függ a hulladék  előmelegítési lehetőségektől, a folyékony nyersvas hő-
mérsékletétől, és egyéb technológiai paraméterektől. Mindenesetre lényegesen kevesebb a 
felhasználható szilárd acél hulladék mennyisége, mint a tisztán szilárd hulladék alapanyagra 
épülő Ózdi, vagy Diósgyőri elektrokemencés olvasztási technológiák esetén. 
Az acélhulladék mellett használható még kis mennyiségben vasérc is, mint betét alkotó.  
Az LD eljárás alapvető salak képzője az égetett mész, vagyis a CaO. A salakok folyósító 
anyagaként általában  bauxitot használnak. Hazsnálható még salak képzőnek a gyártási 
technolóügia előírása szerint mészkő, mangánérc, dolomit is.  
A kassai vasműben előállított acélok kémiai összetétele a vasmű internetes  oldalán részlete-
sen elérhető, mi itt csak néhány jellemző összetételt mutatunk be az alábbi táblázatban.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemical properties 
Quality Heat analysis in % 
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according to 
EN 10155/93 
U.S.Steel 
Košice, s.r.o. 

CMAX Mn Si P SMAX AlMIN Cr Cu NMAX

S355J0WP 0.040 
S355J2WP 

0.12 max. 
1.10 

max. 
0.75 

0.06 -
0.15 0.035 

0.020 0.30 - 
1.52 

0.25 - 
0.55 0.65 

KONOX345T 0.12 0.20 - 
0.55 

0.25 -
0.55 

0.07 -
0.15 0.015 0.020 0.50 - 

1.20 
0.25 - 
0.60 0.65 

 
Heat analysis in % Quality according to  

U.S.Steel Košice, s.r.o. C MnMAX SiMAX PMAX SMAX Al NMAX Ti 

KOSMALT E 240 T max. 0,07 0,30 0,06 0,020 0,020 0,02 - 
0,07 0,010 0,03 -

0,08 

KOSMALT E 300 T 0,03 - 0,07 0,30 0,06 0,020 0,020 0,02 - 
0,07 0,010 0,06 -

0,12 
 

Heat analysis in %  Grade 
according to EN 
10120/96 
U. S. Steel 
Košice, s.r.o.  

CMAX MnMIN SiMAX PMAX SMAX AlMIN NMAX NbMAX TiMAX 

P245NB  0.16  0.3  0.25  0.025  0.015  0.020  0.009 1) 0.050  0.03  
KOSIL 245 PB  0.16  0.3  0.25  0.025  0.020  0.020  0.012  0.040  0.03  
P265NB  0.19  0.4  0.25  0.025  0.015  0.020  0.009 1) 0.050  0.03  
KOSIL 265 PB  0.19  0.4  0.25  0.025  0.020  0.020  0.012  0.040  0.03  

P310NB  0.20  0.7  0.50  0.025  0.015  0.020  0.009 1) 0.050  0.03  

KOSIL 310 PB  0.20  0.7  0.30  0.025  0.020  0.020  0.012  0.040  0.03  
1) For ratio Al/N ≥ 2.2 holds: N = max. 0.012.  
 
 
 
 
Technical characteristics 
Grade according to ENHeat analysis in %  
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10208-2/96+AC/96 U. S.
Steel Košice, s.r.o.  C  SiMAX Mn  PMAX SMAX V  Nb  Ti  

L245MB 1) max. 
0.16  0.45  max. 

1.50  0.025  0.020  max. 
0.04  

max. 
0.04  

  

KOSIL 235 R  max. 
0.16  0.30  min. 

0.15  0.030  0.030        

KODUR X 60 2, 4) 0.04 - 
0.12  0.45  1.00 -

1.60  0.025  0.015  max. 
0.10  

0.01 -
0.06  

max. 
0.04  

L450MB 1, 2) max. 
0.16  0.45  max. 

1.60  0.025  0.020  max. 
0.10  

max. 
0.05  

max. 
0.06  

KODUR X 65 2, 4) 0.04 - 
0.12  0.45  1.00 -

1.60  0.025  0.010  0.02 -
0.07  

0.02 -
0.06  

max. 
0.025  

L485MB 1, 2) max. 
0.16  0.45  max. 

1.70  0.025  0.020  max. 
0.10  

max. 
0.06  

max. 
0.06  

KODUR X 70 2, 4) 0.04 - 
0.12  0.45  1.30 -

1.80  0.025  0.015  max. 
0.10  

0.03 -
0.07  

max. 
0.03  

1) Al = 0.01- 0.060 %, N = max. 0.012 %, Al/N = 2/1, Cu = max.0.25 %, Ni = max. 0.30 %, 
Cr = max. 0.30 %, Mo = max. 0.10 %. 
2) (V + Nb + Ti) = max. 0.15 %. 
3) Al = min. 0.020 %, Cu = max. 0.25 %, Ni = max. 0.25 %, Cr = max. 0.30 %, Mo = max. 
0.06 %. 
4) Al = min. 0.020 %, Cu = max. 0.30 %, Ni = max. 0.30 %, Cr = max. 0.30 %, Mo = max. 
0.06 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemical test of melting analysis in % Grade according 
to 
EN 10142/2000 
U. S. Steel 

CMAX MnMAX PMAX SMAX SiMAX Al Ti NMAX
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Košice, s.r.o. 
DX51D + Z                 
ZINKOHAL 350 0.15   0.040 0.040         
DX52D + Z                 
ZINKOHAL 300 0.08 0.35 0.025 0.020 0.05 min. 0.02     
DX53D + Z                 

ZINKOHAL 260 0.04 0.20 0.015 0.012 0.01 0.02 -
 0.06   0.006 

DX54D + Z                 

ZINKOHAL 220 0.015 0.20 0.015 0.015   min. 0.02 0.06 -
 0.14 0.006 

DX56D + Z                 

ZINKOHAL 200 0.015 0.20 0.015 0.015   min. 0.02 0.05 -
 0.14   

   
Chemical properties 

Heat analysis in % Grade according to 
EN 10 292/2000 
U. S. Steel Košice, s.r.o. C SiMAXMnMAXPMAX SMAX Al TiMAXNbMAXVMAX

H220 YD max. 0.01 0.10 0.90 0.080 0.025 min. 0.020 -   
ZINKODUR 220 0.03 - 0.06 0.030 0.21 0.010 0.010 0.02 - 0.05 

0.12 
0.022   

H260 LAD 0.50 0.025 0.15 0.09   
ZINKODUR 260 

max. 0.10 
0.040

0.60 0.025
0.010

min. 0.015 
0.10 0.08 0.10

H300 LAD 0.50 1.00 0.025 0.15 0.09   
ZINKODUR 300 

max. 0.10 
0.040 0.60 

0.025
0.010

min. 0.015 
0.10 0.08 0.10

 
 
 
 
Az acélgyártás során keletkező salakok főbb összetevői:  
 
A salak összetétele a fúvatási idő alatt folyamatosan változik. Főbb összetevői a CaO, SiO2,  
MnO,  Fe oxidok, színvas, és kisebb mennyiségben az eltávolított szennyezők oxidjai.  
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A csapolás során nem lehet tökéletesen elkülöníteni a folyékony salakot a folyékony acéltól, 
ezért a salak mindig tartalmaz kis mennyiségben fém acélt is, mint hulladékot. Ezt a fémet a 
kassai vasműben aprítással és mágneses szeparálással kinyerik, s visszajáratják az acélgyártá-
si technológiába. A salakból történő fém kinyerést a frissen képződött salak mellett a korábbi 
salakokból is megkezdték, ami a halna körbe járásakor megfigyelhető a szomszédos utakról.  
 
Az acélmű teljes anyagforgalmát a következő táblázat tartalmazza a BAT dokumentum adatai 
alapján.  
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A koncerteres acélmű anyagforgalma 
 
Az előállított acélt a konverterből üstökbe csapolják, majd un. FAM-on, Folymatos Acélöntő 
Művön bugákba, öntecsekbe öntik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Folyékony acél betöltés a FAM öntőüstbe 
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Az acélöntés és meleghengerlés folyamatábráját az alábbi ábra tartalmazza.  
 
 
 
 
 
 
     Öntőüst 
                                   Folyamatos  
                                    kristályosító                    megszilárdult acél 
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                                             hevítő kemence                                                                 Hűtőpad 
 
Folyamatos öntőmű                                               meleg hengermű 
 
 
VII.2.5. Acélok feldolgozása képlékeny alakítással:  
 
Az öntött acél tuskók, bugák feldolgozása hideg és meleghengerléssel történik. A folymat 
során a leöntött 100x100 mm-es, vagy attól nagyobb szelvényű öntecseket hengerléssel ala-
kítják kisebb szelvényekre. A hengerlés során nem csak a fizikai méretek csökkennek, hanem 
különböző kristály szerkezet átalakulási folyamatok is lejátszódnak. A fizikiai alakváltozás 
hatására a kristályok elnyúlnak, ugyanakkor viszont a közbenső hőkezelési folyamatok során 
újra is kristályosodnak. Ez a mechanikai tulajdonságaik is nagy mértékű kedvező változáson 
mennek keresztül.A képlékeny alakítás általános sémája a következő ábrán szerepel.  

      
 
Acélok képlékeny alakításán az acélgyártás során létrehozott tuskók, bugák, hengerléssel tör-
ténő alakítását értjük. Ez a tevékenység történhet meleg alakítással, és hideg alakítással. A 
meleg alakítás és a hideg alakítás közötti különbség a megmunkálás alatt levő acél hőmérsék-
lete szerint állapítható meg. Ha az alakítást a fém kristályok újra kristályosodási hőmérséklete 
alatt végezzük hideg alakításról, míg a fölötti hőmérsékleten történő végzése esetén meleg 
alakításról beszélünk.  
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A képlékeny alakítások során az acélműben leöntött és megszilárdult, kristályos szerkezetű 
anyagot hengerek között több lépcsőben vékonyítják, alakítják a megfelelő alakra, formára. A 
végtermékek lehetnek lemezek, rudak, üreges és tömör profilok, attól függően, hogy mi a vé 
cél. A meleg alakításnak határt szab az elérni kívánt minimális falvastagság, és az a tény hogy 
az acél felülete magas hőmérsékleten erősen oxidálódik, revésedik, ami a tovább feldolgozha-
tóságot erősen csökkenti. Vékonyabb lemezeket, huzalokat hideg hengerléssel készítenek. A 
kassai vasműben mind a hideg alakítás, hideg hengerlés, mind a meleg alakítás meleg henger-
lési technológia megtalálható. Ezek környezet szennyező hatása a hengerművek acél előmele-
gítő gáztüzelésű kemencéinek emissziós és a hengermű hűtővíz körének esetleges víz szeny-
nyező hatásában nyilvánulhat meg. Tekintettel arra, hogy a tüzelés technikai berendezések 
hatásfoka gazdasági kényszer, s ez egybe esik a környezetvédelmi elvárásokkal, ezen beren-
dezések terhelik ugyan a környezetet ( füstgáz alkotó komponensekkel ) a légszennyezés nagy 
biztonsággal az emissziós normák alatt tartott ezen üzemekben.  
A környezetre gyakorolt hatás szempontjából lényeges lehet még a víz szennyezés, azonban a 
hengerművek zárt vízkezelő rendszereket üzemeltetnek, s ebből kifolyólag a szennyvíz kibo-
csátás a rendszerekben forgatott nagy víz mennyiségek ellenére is csekély.  
  

           méret csökkenés 
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 hevítő kemecék      hengerpárok           tekercselő, méretre vágó berendezések 

Hideg hengerlés folymat ábrája  
 
    
 
VII.2.6. Acél termékek felület kezelése:  
 
A Kelet-Szlovákiai Vasműben nagy mennyiségben gyártanak szerves és szervetlen bevonat-
okkal ellátott lemez termékeket. Ezek gyártásához  a lemez alapanyagok felületét tisztítják, 
majd tűzi horganyozással horganyozzák. Ezen eljárás során az elsődleges környezeti veszély-
forrásnak a felületkezelés részét képező savas felület tisztító berendezés tekinthető. A fáradt 
oldatokat a vízkezelő rendszerben semlegesítik, majd leválasztják belőle a különböző nehéz-
fémeket, s olaj szennyeződést. A vízkezelő rendszer elhasznált szennyvizei a felszíni vízfo-
lyásokba kerül. Amennyiben a szennyvíz tisztítás hatásfoka nem kielégítő, úgy felszíni víz 
szennyezéssel kell számolni. Ez a vízszennyezés akár Magyarországra is átterjedhet. A Vas-
mű a kibocsátott szennyvizeket folyamatosan vizsgálja, s a vízminőségi értékeket interneten 
is közzéteszi. A konkrét vízminőség vizsgálati értékeket, s azok értékelését a későbbi fejeze-
tekben tárgyaljuk.  
  
 
 VII.2.7. A Kelet-Szlovákiai Vasmű éves és havi jelentéseket tesz közzé a nyílvánosság tájé-
koztatására a környezetvédelmi helyzetről. Ezekben megadják a fontosabb termelési, emisszi-
ós és immissziós adatokat. A 2004 évre és a 2005 április hóra vonatkozó  szennyező anyag 
kibocsátási és immissziós adatokat az alábbi táblázatokban változatlan formában közöljük:  
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A Kelet-Szlovákiai vasmű légszennyezése által érintett hatásterület:  
 
5) A légszennyező forrás közvetlen hatásterülete a vizsgált légszennyező forrás körül lehatá-
rolható azon legnagyobb terület, ahol a forrás által kibocsátott légszennyező anyag terjedése 
következtében várható, a vonatkoztatási időtartamra számított, szabványokban rögzített mó-
don meghatározott, a légszennyező forrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai 
viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatti talajközeli légszennyezettség-változás  

a) ((Megállapította: 120/2001. (VI. 30.) Korm. r. 1. §.)) az egy órás (szálló por eseté-
ben 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; vagy  
b) az egy órás (szálló por esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 
nagyobb; vagy  
c) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték 
és az alap légszennyezettség különbsége). 
A fenti jogszabályi előírás szerinti hatásterület meghatározását sajnos ezen tanulmány 
keretében nem tudtuk elvégezni, mivel a hatásterület számításához emissziós adatokra 
is szükség van, úgymint pontforrás magasság, emittált légszennyező anyag mennyisé-
gek, térfogatáramok, kibocsátó pontforrások műszaki adatai, geometriai méretei, stb. 
Ezen adatokat a pontforrások üzemeltetőitől lehet beszerezni. Az adatok beszerzésé-
hez, s a számítások elvégzéséhez a pontforrás üzemeltetőjének együttműködése szük-
séges. Ez a feladat adott esetben jelen tanulmány folytatása kapcsán egy másik tanul-
mány tárgya lehet.    

 
A  vasmű vizekre gyakorolt hatása:  
 
A Vasmű közelsége miatt azt vártuk, hogy magasabb nehézfém és mérgező félfém tartalom 
fog mutatkozni. Ennek oka lehet az, hogy a salakban, egyéb lerakott, tárolt anyagban, vízold-
hatatlan formában vannak jelen nagyrészt a nehézfémek.  Másik ok Kanyapta - medence vize-
it gyorsan elvezetik, nincs idő a káros anyagok kioldására.  A mintavételi időpont előtti 3-4 
héten gyakoriak voltak a nagy intenzitású esők és nem maradtak pangóvizek. A Vasmű hatá-
sának vizsgálatához ugyanazokról a helyekről többszöri (más-más időjárási viszonyok közöt-
ti) mintavétel eredményeinek a kiértékelésével lehet teljesebb képet nyerni. 
 
A vasmű által a Sokoliansky patakba bocsátott szennyvíz jellemzői 
 
 
A Vasmű Interneten közölt vízminőségi adatait e lap mögé csatoltuk. A 2005 január, február, 
március hónapokban egyszer volt túllépés oldhatóanyag tartalomban (sótartalomban) a Kassai 
Környezetvédelmi hatóság által kiadott határértékek tekintetében. Az adattáblázat nem tar-
talmaz nehézfém mennyiségi értékeket, a környezetvédelmi hatóság határozata nem ismert a 
tanulmánykészítők előtt, de vagy a határozatban, vagy a felszíni vizekre vonatkozó szabályo-
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zásban kell lennie nehézfémekre vonatkozó határértéknek. A Sokoliansky patak a Szartos 
patakba torkollik, melynek nehézfém tartalma a magyar előírások szerint I. osztályú volt. 
 
A tanulmány célja, a Kelet – Szlovákiai Vasmű hatásainak vizsgálata, ezért olyan vízminősé-
gi jellemzőket ( pl.: mikrobiológiai, radioaktivitás, növényvédőszer maradék) nem vizsgál-
tunk, amelyek  a  Vasmű tevékenységből nem  származhatnak. A vizsgálandó komponensek 
körét, a minták számát az anyagi lehetőségek szorosan lehatárolták. A talajvízvizsgálatok 
eredményeit táblázatban foglaltuk össze, s hasonlítottuk az ivóvízre vonatkozó magyar előírá-
sokkal. 
A Kanyapta menti vizsgált területen a talajvíz minősége a következő oldalon lévő táblázatban 
található.    
A mintavételi helyek paraméterei: 
 

Minta jele Helység, utca, ház-
szám 

EOV X (m) EOV Y (m) 

V1 Nagyida 360310 806840 
V2 Nagyida I.515 363056 807050 
V5 Gombos II.27 361169 806925 

 
Az adatokból látszik, az ivóvízre vonatkozó határértékeket összehasonlítva a minták elemzési 
adataival a V1 és V5 mintában túllépés van szulfát, klorid vonatkozásában. Ez egyértelműen a 
Vasműben használt savas felülettisztító ( zsírtalanító) anyagoknak a jelenlétére utal. A V2 és 
V5 mintában az ammónium ion nem elégíti ki az ivóvizes határértékeket, a V5 mintában pe-
dig, még kis mértékű nitrát túllépés is van. E túllépések a csatornázatlanság és mű és szerves 
trágyázás következményei. A felszín alatti vízre vonatkozó magyar szabályozás B 
szennyezettségi határértékét szulfát ion, cink mennyiségére lépi túl a V1 és V5 minta, vala-
mint a szelénre a V1 minta. A cink valószínűleg a vasmű hatása miatt magas, de ezt csak to-
vábbi vizsgálatokkal lehet bizonyítani. A szelén a talajmintákban is magas, nem jellemző a 
vas és acélipari kibocsátásokra, ezért ez természetes eredetű lehet. 
 
Irodalom jegyzék:  
/ 1. Gál Sándor: Nagyida című monográfia/ 
/ 2. U.S.Steel internet./ usske.sk 
/ 3. Dr. Farkas Ottóné: Kohászati kemencék / .  
/4. Vaskohászati Kézikönyv: Főszerkesztő: Óvári Antal Műszaki Könyvkiadó 1985. 
/5. Dr Farkas Ottóné, Dr Nagy Géza: Tüzeléstan  
/6. www.eippcb.jrc.es/pages/FActivites.htm
/7. www.kornyezetvedo.com/hungary/toxikusanyag.htm 

http://www.eippcb.jrc.es/pages/FActivites.htm

	 
	 
	 
	 
	 
	I. A vizsgált terület elhelyezkedése, bemutatása 5 
	Lakosság: ~120 fő 
	A falu É-i határában szürkemarha-tartó telep működik, ahol 3 nagy istállóban tartanak szarvasmarhákat.  
	Lakosság: ~700 fő 
	Lakosság: ~ 220 fő 
	Lakosság: ~ 250 fő 
	Lakosság: ~360 fő 
	Detek a Cserehát DK-i részén a Vasonca patak É-D irányú völgyében terül el 800 m hosszan É-D-i irányban 140-150 m-rel a tengerszint felett. A falu körül a Cserehát DK-i szélére jellmező lankásabb dombjai emelkednek, a falu fölött közvetlenül 15% os lejtőket is találunk,  a NY-i É-i irányban 5-10 %os lejetőkkel a Cserehát belső dombjai hútódnak. A jellemző tengerszint feletti magasság a település közvetlen közelében 230-250 m, míg KDK-i irányban 3 km-re, a Hernád völgyéhez közeledve a 150 m a tengerszint feletti magasság.  
	Detek térségében erdős területet nem találunk, környéken szántóföldi művelés folyik,  emellett kisebb gyümölcsösöket és szőlőültetvényeket is találunk.     
	Lakosság: ~180 fő 
	Lakosság: ~300 fő 
	Lakosság: ~50 fő 
	Lakosság:~250 fő 
	Lakosság: ~900 fő 
	Lakosság: ~90 fő 
	Kány a Cserehát É-i részén az É-D-i irányú Kányi völgyben 220-230 m magasságban fekszik. A 700 m hosszan elnyúló falut a Cserehát dombjai ölelik körül. A 280-300 m magas dombok lejtői 10 % os meredekségűek. A falu közepén eredő Kányi patak D-i irányban húzódó Kányi völgyben folyik, és Büttösnél torkollik a Rakaca patakba. 
	500 m-re DK-re tehenészet található, PB gázos terményszárítóval, szivattyúházzal és olajtárolóval. 
	Lakosság: ~50 fő 
	Keresztéte a Cserehát É-i részén 220 m-es magasságban É-Di irányban húzódó völgyben fekszik, a települést kisebb vízfolyás szeli ketté, amely a Rakaca patakba torkollik Krasznokvajda térségében. A falutól K-re és NY-ra 280-300 m -es dombok magasodnak melyek lejtői 5-10 %-osak. A területen Kány térségétől eltérően nagyobb erdőségeket nem találunk, inkább kisebb facsoportok jellemzőek. A mezőgazdasági művelés itt is a gyümölcstermesztésre korlátozódik, a falutól D-re nagyobb kiterjedésű, öntözéses művelésű, fiatal gyümölcsös van. Az állattenyésztés csak korábbi időkben volt jellemző, bizonyítja ezt a falu határában lévő elhagyott 2 istállós egykori állattartó telep maradványa.  
	Lakosság: ~90 fő 
	 
	Pere község a Hernád völgyben , közvetlenül a folyó bal partján helyezkedik el. A hernád bal partján hordalékkúpokat találunk, melyek tengerszint feletti magassága 180-250 m között van. A folyó középső szakaszán e hordalékkúpok igen meredek partokkal magasodnak a 130 m-es szinten folyó Hernád fölé. 
	Pere község egy ilyen meredek lejtésű part oladlán terül el közvetlenül a folyó mellett. A tengerszint feletti magasság a településen igen eltérő képet mutat: a Hernád partján, a település ÉNY-i része 130-140 m-es tengerszinten van. Ez azonban a DK felé folyamatosan növekszik, a falu DK-i részén már  210-220 m-es a magasság. 
	A Hernád jobb partja a Perétől 2,5 km-re húzódó délkelet Cserehát lejtőiig azonban teljesen sík, a tengerszint feletti magasság 130-135 m között van. 
	Lakosság: ~200 fő 

	A környezetvédelmi jogszabályok szerint a települési folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül, tehát a kommunális szippantott szennyvíz is ide tartozik.     
	Felszíni vízminták vizsgálati eredményei 
	 
	A A10/2000 (VI.2) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelete talajra vonatkozó nitrát és foszfát koncentrációra nem határoz meg határértéket. 
	Talajvíz minták 
	Talajminták 

	V.1. Hulladékok csoportosítása 
	 
	A hulladékokat sokféleképpen csoportosíthatjuk. A hulladékkezelés elemzésénél e tanumányban a hulladékokat a következő csoportosításban vizsgáljuk: 
	 
	1.)Települési szilárd hulladék: 
	 
	háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, 
	 közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, 
	 háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott -veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. 
	 
	2.) Települési folyékony hulladék: 
	  
	 a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely 
	 emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,  
	 a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint 
	 a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik. 
	3.) Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék):  
	 
	minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható. Ezek közül kiemelten a trágya hulladékkal foglakozunk, mivel a térségre jellemző tevékenységek közé tartozik az állattenyésztés. 
	4.) Veszélyes hulladék:   
	 
	robbanó, oxidáló, tűzveszélyes, irritáló, ártalmas, mérgező, karcinogén, maró, fertőző, mutagén, reprodukciót károsító, levegővel vagy vízzel érintkezve mérges gázokat fejlesztő, lerakás során a hulladékból kioldódó anyag valamely formában az előbb felsorolt tulajdonsággal vagy tulajdonságokkal rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. 
	5.) Inert hulladék:  
	az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket. 
	  
	-  megelőzés elve, ezen belül az integrált szennyezésmegelőzés elve alapján legkisebb mértékűre kell szorítani a képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét, a környezetterhelés csökkentése érdekében; 
	- elővigyázatosság elve alapján a veszély, illetőleg a kockázat valós mértékének ismerete hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének; 
	- gyártói felelősség elve alapján a termék előállítója felelős a termék és a technológia jellemzőinek a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából kedvező megválasztásáért, ideértve a felhasznált alapanyagok megválasztását, a termék külső behatásokkal szembeni ellenállóképességét, a termék élettartamát és újrahasználhatóságát, a termék előállításából és felhasználásából származó, illetve a termékből keletkező hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezését, valamint a kezelés költségeihez történő hozzájárulást is; 
	- megosztott felelősség elve, a gyártói felelősség alapján fennálló kötelezettségek teljesítésében a termék és az abból származó hulladék teljes életciklusában érintett szereplőknek együtt kell működniük; 
	- elvárható felelős gondosság elve alapján a hulladék mindenkori birtokosa köteles a lehetőségeinek megfelelően mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék környezetet terhelő hatása a legkisebb mértékű legyen; 
	- elérhető legjobb eljárás elve alapján törekedni kell az adott műszaki és gazdasági körülmények között megvalósítható leghatékonyabb megoldásra; a legkíméletesebb környezet-igénybevétellel járó, anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazására, a környezetterhelést csökkentő folyamatirányításra, a hulladékként nagy kockázatot jelentő anyagok kiváltására, illetőleg a környezetkímélő hulladékkezelő technológiák bevezetésére; 
	- szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani; a szennyezés okozója, illetőleg előidézője felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is; 
	- közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a - környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott - lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor; 
	- regionalitás elve (területi elv) alapján a hulladékkezelő létesítmények kialakításánál a fejlesztési, gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontoknak, valamint a kezelési igényeknek megfelelő területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell törekedni; 
	- önellátás elve alapján - országos szinten, a területi elv és a közelség elvének figyelembevételével - a képződő hulladékok teljes körű ártalmatlanítására kell törekedni, ennek megfelelő ártalmatlanító hálózatot célszerű kialakítani és üzemeltetni; 
	- fokozatosság elve alapján a hulladékgazdálkodási célokat ütemezett tervezéssel, egymásra épülő lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és teherviselő képességének figyelembevételével kell elérni; 
	- példamutatás elve alapján az állami és helyi önkormányzati szervek a munkájukban érvényesítik a törvény céljait és elveit; 
	- költséghatékonyság elve alapján a hulladékkezelés szabályainak kialakítása, a hulladékgazdálkodás szervezése során érvényesíteni kell, hogy a gazdálkodók, fogyasztók által viselendő költségek a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak. 
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	VI.1.3. Vízföldrajz, vízföldtan 
	/ A leírás az ÉKÖVIZIG- től vásárolt információ, mely aVarga és Varga Bt. által készített "Üzemelő, sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázisok biztonságba helyezése" c. dokumentációból származik./ 
	Magyarországon a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet ír elő kötelezettségeket, hogy a felszínalatti vizek állapota megfeleljen a jó állapotnak, azaz a jó mennyiségi és minőségi állapot követelményeinek. A területeket a felszín alatti víz állapotának érzékenysége, minőségének védelme szempontjából osztályozza a felszín alatti víz utánpótlódása, földtani közeg vízvezető-képessége, továbbá a megkülönböztetett (fokozott) védelem alatt álló területek figyelembevétele alapján. Egy adott terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából lehet fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny terület. 
	 Az érzékenységi kategóriába tartozás szempontjai a következők a rendelet szerint: 
	 Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület 
	a) Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek - külön jogszabály szerint - kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és jogerős vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületei. 
	b) Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók. 
	c) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25 km széles parti sávja, külön jogszabály szerint regisztrált természetes fürdőhely esetében a mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti övezete is. 
	d) A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön jogszabály szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei. 
	 Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület 
	a) Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet. 
	b) Azok a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek közé nem tartozó területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók. 
	c) Azok a területek, ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a felszín alatt 100 m-en belül található. 
	d) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti övezete. 
	e) Az 1. d) pontban nem említett, külön jogszabály által kijelölt védett természeti területek. 
	 Felszín alatti víz állapota szempontjából kevésbé érzékeny terület 
	Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozó területek. 
	A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés elkerülésére illetve a meglévő nitrátszennyezettségének csökkentésére vonatkozik a 49/2001.(IV.3.) Korm. rendelet. E rendelet tartalmazza a nitrátérzékeny területek besorolását, mely a következő: 
	a) a Balaton, a Velencei-tó, a Fertő tó, továbbá valamennyi ivóvízellátási célt szolgáló vízgyűjtő területe; 
	b) minden 
	ba) karsztos terület, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók, 
	bb) üzemelő és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel külön jogszabály szerint kijelölt vagy lehatárolt védőterülete, 
	bc) a ba) és bb) pontba nem tartozó karsztos terület, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók, kivéve, ha lokális vizsgálat azt bizonyítja, hogy nitrogéntartalmú anyag a felszínről 100 év alatt sem érheti el a nevezett képződményeket, 
	bd) olyan terület, ahol a fő porózus-vízadó összlet teteje a felszíntől számítva 50 m-nél kisebb mélységben van; 
	c) a 4. § (2) bekezdés szerinti vizek vízgyűjtő területe; 
	d) a külön jogszabály szerinti bányatavak 300 méteres parti sávja. 
	(B) szennyezettségi határérték: felszín alatti víznél az ivóvízminőség és a vízi ökoszisztéma igényei, földtani közeg esetében a talajok multifunkcionalitásának és a felszín alatti vizek szennyezéssel szembeni érzékenységének figyelembevételével meghatározott kockázatos anyag koncentráció; 
	Partiszűrésű víz   
	A folyók menti sekélymélységű kavicsos vízadó képződményeken stabil utánpótlással rendelkező felszín alatti vizek a partiszűrésű vizek.  A partiszűrésű vizeket gyakran használják ivóvíz kitermelésére, Magyarországon a kitermelt víz 1/3 –da partiszűrésű víz. A kivett víz utánpótlása elsősorban a folyóból történik, de részben a folyó felé áramló felszín alatti víz is részt vesz ebben. A kavicsteraszon keresztül kivett víz elveszti lebegőanyag tartalmát, kémiai, biológiai szennyeződésének nagy részét. Ivóvízként való felhasználására azonban még így is vízkezelésnek (fertőtlenítésnek) kell alávetni. Fontos, hogy a folyó vízgyűjtőterületéről, valamint a vízkivétellel érintett talajvizes területről ne történjen szennyezőanyag bejutása. Különösen vonatkozik ez a műtrágyákra, valamint a szerves anyagokra ( pl.: nem kellően tisztított vagy tisztítatlan települési szennyvíz, kőolaj származékok, szerves hulladékok). Előbbi anyagok miatti szennyezések ugyanis gazdaságilag ellehetlenítik az ivóvízként történő hasznosítást.  
	 
	 
	Encsi Kistérség partiszűrésű vizeinek vizsgálata 
	A vizsgált területen az Encsi Vízmű termelőkútjai a Hernád partiszűrési vizéből biztosítják az  Encs, Baktakék, Fancsal, Forró, Garadna,  Méra, Novajidrány települések ivóvizét. A folyóvíz a kavics-homokrétegen áthaladva kiválóan tisztul. A vízmű területén 6 kutat létesítettek 1972-1973-as években a Hernád kavicsos homok teraszrétegén. A vízadó öszlet 4-16 méter között helyezkedik el, kifejlődése változatos. Gyakoribb a durvább (1-4 mm) kavics szemcsék előfordulása, melyek között sok a jól koptatott szemcse, mely hosszabb szállítási útvonalra utal. A pleisztocén kavicsterasz jelentős vízadó öszletnek minősül, szivárgási tényezője 80-150 m/d közötti. A teraszvíz esése követi a Hernád-völgy általános esését, áramlási iránya megközelítőleg északi irányú. Elhelyezkedése a terep alatt 6-8 méter közötti. / ÉKÖVIZIG- től vásárolt információ, mely aVarga és Varga Bt. által készített "Üzemelő, sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázisok biztonságba helyezése" c. dokumentációból származik./ 
	                        A kutakat és az ivóvízhálózatot a GW-Borsodvíz Kft. (Miskolc) üzemelteti.  A partiszűrésű kutak vizéhez a Hernádszentandrási kút vizéből is kevernek, hogy biztosítani tudják a nitrát és nitrit határérték alatt tartását. A kutak közül az I. és II sz. jelenleg nem üzemel. A létesítéskor mért vízminőségi paramétereket és az üzemeltető által rendelkezésre bocsátott adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. 
	Rétegvíz olyan vízbázis, melynek megcsapolt képződményei az első vízzáró, vagy féligáteresztő réteg alatti, vagy 50 méternél mélyebben települt törmelékes vízadó kőzetek. 
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