Bodrog folyó jellemző adatai
A Bodrog mellékfolyói az Erdős Kárpátokban és a Keleti Beszkidekben erednek, a Tiszával
együtt nagy mocsarakat képeztek. Napok alatt okoznak árvizet.
A Bodrog vízgyűjtő területe 13579 km2, amelynek zöme Szlovákiában és Ukrajnában Kárpátalján
van, hazánknak mindössze 9% maradt.
A Bodrog folyó hossza: csak 65 km. A Latorca és az Ondova összefolyásától 95 m-en, a hazai
szakasz 50 km Felsőbereckitől Tokajig, itt ömlik a Tiszába az 543,8 fkm-nél 94 m-en. A Latorcával
együtt már 268,8 km hosszú.
Átlagos vízhozama: Tokajnál 83 m3/sec. A folyó esése: rendkívül kicsi 30,5 cm/km A folyási
sebessége is igen lassú 1,1-0,7 km/ó. amit a tiszalöki duzzasztás tovább lassít. A partja sáros,
homokos föveny ritka. A vize tiszta I-II. osztályú, de nem átlátszó. Nyáron meleg 17-24-27 °C,
fürdésre alkalmas, de csak jó úszóknak, mert mély 2-3 m. A folyó szélessége: 50- 80- 120- 180- m.
Hasznos tudnivalók a Bodrogról:
A Bodrogon és a Latorcán bármilyen hajóval le-fel közlekedhetünk, a holtágakban a könnyű hajók
az előnyösebbek az átemelések miatt. Nemzetközi besorolása ZW-A igen lassú víz.
Néhány partmenti tuskót leszámítva nincs benne akadály, a hajóforgalom kicsi, de Tokaj környékén
sok a motorcsónak. Szúnyog van bőven! Kezdő vízitúrázóknak való, jó tanuló víz. Az ártéri
vízitúrák rendkívüli élményt nyújtanak, és különleges hangulatot teremtenek. Bejárásuk helyi
ismeretet igényel, mert minden vízállásnál mások a lehetőségek.
A Bodrogi Tájvédelmi Körzetbe csak előzetes engedéllyel és fizetésért evezhetünk be!
Csak tavasszal, áradás után érdemes evezni, nyári kisvíznél lehetetlen az elburjánzott növényzet
miatt! A különleges vízvilág megéri a fáradságot, az igen sok szúnyog és más rovar ellenére, mert
érdekes növényzet és vízimadarak vannak bőven. Sokszor kell kínlódni nádas, kákás mocsaras
területeken, nehezen evezhető részeken. Közepes áradáskor a legnehezebb a tájékozódás.
Vigyázzunk, mert nagy áradáskor a nyárigátakon átbukó vízesés is keletkezik, borulást okozhat! A
szél is nagy hullámzást hoz létre, a nagy 3-5 km-s távolságok miatti borulás végzetes is lehet!
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Szövetség május elején rendezi a Bodrog-ártéri
víztúrákat.
A határátlépés ma már semmi gondot nem jelent, bárhol, bármikor átléphetjük a határt
Szlovákiába, szárazon és vízen, igazolvány legyen nálunk.
Bodrog-ártéri vizitúra
Beszámoló a 2012. 04. 27 - 05. 01. megtartott vizitúráról.
Ismét élve az Európai Unió nyújtotta lehetőséggel és kihasználva a 4 napos ünnepet, a
Bodrog túránkra szokásosan Zemplén /Zemplín/ Szlovákiában gyülekeztünk a hajdani rév
közelében. Az előre eltervezett útvonalunk költő sas miatt módosult, a vissi-zsiliptől nem
evezhettünk be Zalkodra.
Haraszti Béla túravezetőnknél előre 58 fő jelentkezett. Összesen 53 fő érkezett.
Legtávolabbról, Mosonmagyaróvárról, de jöttek Budapestről, Egerből, Miskolcról, Debrecenből.
Természetesen többen a visszatérő nyíregyházi és szabolcsi túrázók voltak.
Délután érkezőknek volt ideje megtekinteni a hajdani híres település földvárát, amelyik a
Szabolcsi-földvárra emlékeztet, benne temető és két templom van.
Április 28-án pontosan 7:30-ra megérkezett az autóbusz és 30-an azzal mentünk fel. Megnéztük a
régi leleszi bolthajtásos hidat, majd a nagykaposi hídnál lepakoltuk a hajókat a Latorca bal partjára.
Közepes vízállásnál 15° C vízen indultunk 9:40-kor, ragyogó napsütésben. Az egyenes szakasznak
is voltak szép partjai. A sok szép holtág könnyen beevezhető volt. A víz itt kicsivel melegebb 16-17
° C, nem csábított fürdésre. Sajnos az előző évekhez hasonlóan most is igen sok flakon volt a parti
fákon kiakadva!

Az Ung folyó torkolata után egy keskeny homokpadon ebédeltünk, lejjebb még további
három homokos hely volt.
Délután 14-16 óra között mindenki beérkezett, a kikötés kissé sáros volt az apadás miatt.
A társaságunk 1/3-a Haraszti Béla vezetésével egy kellemes szalonnasütéses
pincelátogatáson vett részt, kitűnő hangulatban tértek vissza. Az éjszaka is csendben telt el. A
táborunknak kellemetlenséget okozó látogatója nem volt.
Zemplénben szeretettel fogadtak minket, hiszen majdnem mindenki magyar.
29-én már a hazaihoz mindenben hasonló Bodrogon eveztünk 9 órától. A víz 15 °C és tiszta volt.
Szép ligetes részen értünk Ladmócba /Ladomec/. Itt még asztal és padok is várják a kirándulókat.
Lejjebb a jobb parton támfalas kikötőben 1 uszály most is volt. A bo. holtág torkolata alatt hamar a
bodrogszerdahelyi közúti hídhoz értünk, a Vécsey-kastély messze, de a jo. szőlőskei kocsma közel
volt. A kikötőben útra készen állt az Artur nevű kiránduló hajó.
A parton régebben szép táblák jelezték a településeket, sajnos mára már eltűntek.
A vasúti hidak után hamar Borsiban voltunk, csak a helyi ismerettel rendelkezők tudják
pontosan hol érdemes kikötni. Majd besétáltunk a közeli kastélyba, ahol II. Rákóczi Ferenc született
1676-ban. A közeli újhelyi hegyek csak fokozzák a kastély impozáns látványát.
A jo. elhaladtunk a Ronyva torkolatánál 50. fkm. Szinte észrevétlenül elértük Magyarországot,
zavartalanul eveztünk tovább, délben már a felsőberecki strandon ebédeltünk, 48 fkm a szeles
napsütésben. Később Haraszti is megérkezett. A vízmérce pontosan 344 cm-t mutatott.
A túra eleje du. ért Sárospatakra 37. fkm, közvetlenül a híd alatt a bo. a Lábas büfé kempingjében
táboroztunk, a kikötés lehetne jobb is, a part meredek a stég lépcsője magas.
A távolból érkezőknek ez kitűnő hely, közel a városközpont és sok a látnivaló. Néhányan a végardói
termálfürdőt választották. A víz már 17 °C a levegő 28 ° C-os, ezen a napon is megdőlt az országos
meleg rekord! Az esti eligazításkor Haraszti Béla néhány mondatban megemlékezett Kiss Jenő
borsodi vizitúrázóról, aki rendszeresen Felsőbereckiben szervezte az iskolások részére a vizitura
táborait.
Április 30-án, szép időben indultunk, leeveztünk a híres vár alatt. A hátszélnek
köszönhetően hamar elértük a régi kisvonat elhanyagolt hídját kőrakodóval. 33 fkm, alatta a
Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédők által szépen rendben tartott parton ismertető tábla volt.
Hangulatos kanyart követve a bodrogolaszi komphoz értünk, a part szépen rendezett, néhány
vizitútázó itt táborozott. Baloldalon a sziget már alig vehető észre.
28 fkm, a sárazsadányi komp alatt sátoroztunk. A „hosszú” 10 km-es utat délre megtettük.
Ebéd után közülünk 30-an lementek megnézni a Török-éri 120 éves szivattyútelepet és az ártérre
emlékeztető holtágat. A 24-es tábla felett a szokásos módon nehezen járható csatornán a víz nem
folyt. A holtág vize 19 °C volt, néhányan a rövidebb utat választották kb. 700 m hajóhúzással
közvetlenül a kémény irányában mentek, hamarabb is érkeztek, azért néhányan nem érezték annyira
kellemesnek a hajók vonszolását a dzsumbujban.
A táborban maradók egy része megfürdött a 17-18 ° C-os vízben.
Május elsején igen szép időre ébredtünk. Az élő Bodrogon Olaszliszkán át eveztünk le
Tokajba. A hazai Bodrog kanyargós része azért itt nagyon szép. Szerencsénkre szembe szél nem
volt, az áradó Tisza visszaduzzasztása miatt már majdnem állóvízen eveztünk lefelé. A Bodrog vize
fel is melegedett 18-19 ° C-ra, néhányan jókat fürödtünk. Délután 14-17 óra között mindenki jó
hangulatban megérkezett Tokajba a volt Úttörő táborban váró kocsikhoz.
Összegezve egy jól szervezett, kellemes vizitúrán jól érezték magukat a résztvevők. A túra
mind a négy napján megdőlt az országos meleg rekord 31-32, majd 33°C-kal. Mivel az ártéri
csatornákban kicsi volt a víz, senki nem zúgolódott a kerülő miatt!
Császár Péter vizimentőnknek csupán egy borulásnál kellett segítenie.
A gépkocsivezetők vissza-, és a csomagok szállítását Bökönyszegi József jól oldotta meg.
Nyíregyháza, 2012. május 3-án
Dr Egri Kiss Tibor túravezető.

