2015 Európában a fejlesztés éve

Vízgazdálkodás a klímaváltozás keretei között
Tanulságok az alsó-Nyárád szabályozási munkálatai kapcsán
A felső-nyárádmenti projekt
Miért lett 2015 Európában a fejlesztés éve? Ez az első év az ún. európai évek sorában,
amelynek középpontjában az Európai Unió külső tevékenysége és globális szerepvállalása áll. 2015
egyúttal az az év is, amikor lejár a világ országai által 2000-ben elfogadott millenniumi fejlesztési
célok teljesítésére kijelölt határidő, és amikor a nemzetközi közösségnek ki kell alakítania a
szegénység felszámolását és a fenntartható fejlődés előmozdítását célzó jövőbeli törekvések globális
keretrendszerét.
Mivel a környezet állandó változásban van, ezért a változáshoz való alkalmazkodás
szükségszerű, a fejlődés elkerülhetetlen. Ha a fejlődésről általános értelemben beszélünk, úgy teljesen
szükségtelen jelző a „fenntartható” kifejezés. A fenntartható fejlődést ezért csak az emberi társadalom
esetére alkalmazhatjuk, (Gyulai Iván, 2012). A fenntartható fejlődés lényege: úgy kell ma élnünk, hogy
holnap is élhessünk.
A fenntarthatóság kulcsa a környezet eltartóképesség szerinti terhelése, mert csak így juthat
erőforrás a jövő generációknak. A fenntartható fejlesztés egyik legnagyobb kihívása a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiák kidolgozása. A klíma (éghajlat) tényleges változása a
tudomány jelenlegi állása szerint három – valószínűleg egymással párhuzamosan ható – okra vezethető
vissza. Ezek: az éghajlati rendszer (minden külső hatás nélküli) belső ingadozásai; természetes külső
tényezők; antropogén hatások. A természetben mind a hidegebb éghajlattal járó glaciálisok
(eljegesedések), mind a felmelegedési (interglaciális) éghajlati folyamatok évezredek alatt mennek
végbe, míg az emberi tevékenység kevesebb, mint 150 év alatt jelentős mértékben felgyorsította a
globális felmelegedést. Az emberi behatások tekintetében szinte általánosan elfogadott az a tény, hogy
különösen az utóbbi 50 évben (az Antarktiszt kivéve) az összes kontinensen tapasztalt, egyértelmű
melegedés csak az üvegházgázok antropogén kibocsátásának figyelembe vételével lehetséges, továbbá
hogy a 20. század második felében a melegedést már nagy valószínűséggel az emberi tevékenység
okozta, túlnyomórészt a fosszilis tüzelőanyagok elégetésével.
A klímakutatók szerint, ha az emberi tevékenység fel tudta gyorsítani a klímaváltozást, akkor le
is tudja lassítani azt. A globális felmelegedés lelassítása érdekében számos dolgot tehetünk, melyek
közül a legfontosabbak az erdőtelepítés, a fosszilis energia (szén, kőolaj, földgáz) megújuló energiával
történő helyettesítése, energiahatékonyság növelése, műtrágyahasználat kiváltása a mezőgazdaságban,
a tömegközlekedés előtérbe helyezése vagy éppen a lokalizáció (helyben megtermelt áruk helyben
történő értékesítése) is hatékony eszköz lehet.
A klímaváltozás a klíma, éghajlat tartós és jelentős mértékű megváltozását jelenti, helyi vagy
globális szinten. A változás kiterjedhet az átlagos hőmérsékletre, az átlagos csapadékra vagy a
széljárásra. A klímaváltozás miatt egyre szélsőségesebb időjárással kell számolni: több nedvesebb és
több szárazabb periódus alakul ki, változékonyabb lesz az időjárás; nagyobb árvizekre és nagyobb
aszályokra kell számítani a jövőben. A Kárpát-medencében az éghajlatváltozás megítélésekor
lényeges, hogy a terület a nedves óceáni, valamint nyáron a száraz mediterrán területek határán
helyezkedik el. Ebben a térségben az éghajlati övek kisebb eltolódása is komoly következményekkel
járhat. Az elmúlt időszak meteorológiai adatainak feldolgozásából kiderült, hogy kb. az utolsó 30
évben gyorsult a felmelegedés, amely a nyári időszakban erőteljesebb. Ennek következtében a nyarak
forróbbak, a száraz időszakok - esetenként elsivatagosodási jelekkel - hosszabbak lettek, míg a telek
átlagosan enyhébbé, viszont rövid epizódokban extrém hideggé váltak. Ugyanakkor a csapadék évi
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átlagos mennyisége csökken, viszont éves eloszlása és intenzitása szélsőségessé vált. A nyári
hónapokban a kisvizek ideje hosszabbodik, a tavakban az alacsony vízállások gyakorisága nő. Egyre
gyakoribbak az olyan záporok, amelyek alig néhány perc alatt lezúdulva ún. villámárvizeket gerjesztve
óriási pusztításokat okoznak, sárhullámok, földcsuszamlások, talajlemosódás formájában. A tavaszi
csapadék mennyisége megnőtt a többi évszak rovására, és a tavaszi árvizek is egyre – két héttel, egy
hónappal - korábban érkeznek. A téli esőeredetű árvizek kockázata nő. Az átlagosan kevesebb, de
intenzívebben érkező csapadék egyrészről a csapadék hasznosulását, vagyis a vízháztartást rontja, mert
kevesebb víz szivárog be a talajba, másrészről növeli a lefolyást, ami az árvízveszély fokozódását
jelenti. A lecsökkent beszivárgás az erőteljesebb felmelegedés következményeként jelentkező párolgás
általi vízveszteség mellett tovább csökkenti a talajvíz utánpótlását, miáltal a talajvíz sérülékenyebbé
válik: mennyisége és minősége is romlik. Így súlyosabb vízhiány várható a talajokban. Mindezek a
folyamatok csökkentik a vizek öntisztuló képességét, és növelik a fertőzések kockázatát. A mértéktelen
erdőirtás, de a helytelen talajművelési módszerek is hozzájárulnak a talajvíz mennyiségének
csökkenéséhez. A talajvíz szintjének csökkenése visszahat a kutakra alapozott vízellátásra, a
mezőgazdasági termelésre és a gabonára alapozott állattartásra.
A csapadékhiány legnagyobb mértékben a vizes és víz által befolyásolt élőhelyeket
veszélyezteti, de a szárazság fokozódása a szárazabb élőhelyek és azok fajkészletének átalakulását is
magával vonja. Ez nemcsak az ott élő fajokra van hatással, hanem az élőhelyekhez más módon
kapcsolódó, például az élőhelyeket táplálkozóhelyként használó élőlényekre is.
Széleskörű szakmai és társadalmi egyetértés
mutatkozik abban, hogy a vízgazdálkodási tervezés alapja
a vízgyűjtő, mint természetes vízgazdálkodási egység kell
legyen. Ezen alapul az Európai Unió vízpolitikája is, mely
– a vizek jó állapotának elérése érdekében – vízgyűjtő
gazdálkodási tervek és ezekhez kapcsolódó intézkedési
programok készítését írja elő a tagállamok számára,
(2000/60/EK). A vízgyűjtő fogalmának meghatározásánál
a 2000/60/EK Víz Keretirányelv (a továbbiakban VKI)
korábban szokatlan meghatározást használ (víztest,
vízgyűjtő kerület), azonban a rész-vízgyűjtők fogalmát is használja, melyekre részletes tervek
készíthetők a célok elérése érdekében. Ilyen rész-vízgyűjtő például a Nyárád folyó is, (1. ábra).
A VKI - amelyet Romániában a módosított 107/1996-os víztörvényben vettek át - főbb
célkitűzései:
- a felszíni és felszín alatti vizek állapota nem romolhat és minden víztest állapotát védeni,
szükség esetén javítani kell
- a vizek jó állapotát 2015-ig el kell érni; Ez a felszíni vizeknél jó ökológiai (potenciált) és
kémiai állapotot, a felszín alattiaknál jó minőségi (kémiai) és mennyiségi állapotot jelent.
- fokozatosan csökkenteni kell a vizekbe kerülő szennyeződések bejutását
- a területi vízgazdálkodás tekintetében a területen tartott víz szerepe nő; Halászati és
horgászati hasznosítás csak az alvízi szempontok alapján.
- a települési vízgazdálkodás tekintetében a települési csapadékvíz-hasznosítást a
vízvisszatartás és a befogadó vízminőségének együttes figyelembevételével kell megoldani
- a védett természeti területek tekintetében legkésőbb 2015-ig teljesíteni kell az összes előírást
és célt, betartva a vizek állapotát érintő speciális követelményeket (NATURA 2000, egyéb
természetvédelmi területek); a folyóvizek átjárhatóságát és a felszín alatti vizekkel való kapcsolatát
biztosítani kell
- ha egy víztestnél több célkitűzés van, akkor a legszigorúbbat kell teljesíteni
- az árvízvédelem csak kivételesen és csak a szükséges mértékig indokolja a vízfolyások
szabályozottságát
- a kivételes vagy előre nem látható körülmények hatásait évente számba veszik, és minden
lehetséges intézkedést megtesznek, hogy a víztest állapota a gyakorlatilag lehetséges legrövidebb időn
belül visszaálljon az említett körülmények hatása előtti állapotra
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A VKI előírásai megvalósításának eszköze a Vízgyűjtó-Gazdálkodási Terv (a továbbiakban
VGT), amelyet Romániában - egyedülállóan Európában - két részre bontottak: a VízgyűjtőMenedzsment Terv-re (VMT), amely a vízgazdálkodási-vízminőségi követelményekkel foglalkozik, és
a Vízrendezési Terv-re (VRT), amely a vízműszaki beavatkozásokat (folyórendezés, töltésezés,
gátépítés, vízerőművek) tartalmazza. Az illetékes minisztérium intézményi átláthatóságára és
együttműködési készségére jellemző, hogy a törvény által előírt közvitára csak a VGT-et bocsájtotta,
míg a VRT-et, amely a nagyközönség számára „kényes” dolgokat (mint a folyómedrek kibetonozása,
természetvédelmi területeken történő káros beavatkozások, stb.) tartalmazta, csak a nemkormányzati
szervezetek hosszas tiltakozása után volt hajlandó közzétenni.
Fontos megjegyezni, hogy a hazai törvénykezés hogyan oldotta meg az árvízvédelmi
munkálatokhoz hasonló nagy horderejű és a természetbe nagymértékű beavatkozásokat igénylő egyéb
beruházások (út- és vasútépítés, sípályák és lignitbányák létesítése, stb.) jóváhagyásának „gyorsítását”:
kidolgozták a 255/2010-es törvényt, amely a 33/1994/2011-es, ugyancsak a közérdekű beruházásokra
vonatkozó törvényt megkerülve, gyakorlatilag hatálytalanította azt. Továbbá, habár ebben is tételesen
szerepel az érintettekkel történő alku és az előzetes kártalanítás kifizetése, az alsó-Nyárád szabályozási
munkálatai esetében a 2015 áprilisban megkezdődött és ez év decemberi befejezési határidejű
beruházás kártalanítási listáját tartalmazó 615/2015-ös kormányhatározat (KH) alig augusztus 10-én
jelent meg a 602-es számú Hivatalos Közlönyben (HK), a térképekhez való hozzáférést nevetséges
érveléssel és a kártalanítás kifizetését pedig az érintettek kéréséhez kapcsolta.
A 2007/60/EK árvízkockázati keretirányelv (a továbbiakban ÁKI) főbb célkitűzései:
- keretet adjon a Közösség területén az árvízkockázatok értékelésére és kezelésére az
árvizekkel kapcsolatos, az emberi egészségre, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági
tevékenységre gyakorolt káros következmények csökkentése érdekében
- fontos feladat a lakosság felkészítése és veszélyérzetének tudatosítása, információk átadása,
valamint bevonása az előzetes felmérésekbe és a döntéshozatalba
Az ÁKI bevezető indoklásában hangsúlyozza, hogy az árvíz elkerülhetetlen természeti
jelenség. Ugyanakkor egyes emberi tevékenységek és az éghajlatváltozás hozzájárulnak az árvizek
valószínségének növekedéséhez és káros hatásainak súlyosbodásához. Mindezek miatt az árvizekkel
való „harcot” soha meg nem nyerhetjük, mivel semmi sem garantálja, hogy a jövőben nem
következhet be az egy adott időszakban elfogadott, ún. mértékadó árvízi értéket meghaladó árvíz.
Éppen emiatt, a kockázatok csökkentését célzó intézkedéseket, amennyire lehetséges, az egész
vízgyűjtőben össze kell hangolni, hogy azok eredményesek lehessenek. Az árvizek által az érintett
területen kifejtett kedvezőtlen hatások elkerülése és csökkentése érdekében célszerű árvízveszélytérképeket (ÁVVT) és árvízkockázat-kezelési terveket (ÁKKT) készíteni. Az ÁVVT vízügyi-műszaki
információkat, míg az ÁKKT szociális-gazdasági információkat tartalmaz. Az árvízkockázat-kezelési
terveknek megkülönböztetett figyelmet kell fordítaniuk a megelőzésre, védelemre és felkészültségre.
Az előzetes árvízi kockázatbecslést, az árvízi veszélytérképeket, az árvízi kockázati térképeket
és az árvízi kockázatkezelési terveket a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni. A gyakorlat
szerint azonban ezeket a térképeket a minisztérium erre vonatkozó honlapján még a nagy folyók
vízgyűjtőjére sem lehet megtekinteni a honlap állandó hibái miatt, nemhogy a kisebb folyók – mint
például a Nyárád esetében. Továbbá, habár ezek a térképek, a közönségtől elzárva, léteznek megyékre
lebontva is, azokat a megyék honlapján sem lehet megtalálni. Mindezt a titkolózó magatartást tovább
tetézi az a tény, hogy egyébként a megyéknek továbbított térképek a nagyközönség számára
elérhetetlen digitális formában (egy különleges térképészeti, ún. GIS formátumban) vannak megadva.
Ez a formátum csak nagyon drága, speciális, fizetéses számítógépes program segítségével jeleníthető,
tekinthető meg.
A fenti két Keretirányelv célkitűzéseinek maradéktalan és ellentmondásmentes teljesítése csak
az ún. integrált vízgyűjtő-gazdálkodás szemléletében lehetséges. Ez a VKI meghatározása szerint
egy olyan, a folyó egész vízgyűjtő-területére kiterjedő intézkedéscsomag kidolgozását követeli meg,
amely figyelembe veszi a vízkészlet-gazdálkodás, vízkárelhárítás, vízerő-hasznosítás, vízi közlekedés,
területi vízgazdálkodás, települési vízgazdálkodás, folyó- és tógazdálkodás, területhasználat,
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és környezetvédelem – ezen belül a természetvédelem
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követelményeit. Az erre irányuló törekvések számára az EU által 2014-ben kiadott Útmutató a
vízmegőrzés természetre alapozott módszerek kiválasztására, megtervezésére, megvalósításának
támogatására Európában rendkívül hasznos segédanyag:
(http://www.nwrm.eu/guide-hu/#1/z, http://www.nwrm.eu/guide-hu/ ,
http://www.nwrm.eu/guide-hu/files/assets/common/downloads/publication.pdf).
Ugyanez az útmutató letölthető román nyelven is:
(http://www.nwrm.eu/guide-ro/#1/z, http://www.nwrm.eu/guide-ro/,
http://www.nwrm.eu/guide-ro/files/assets/common/downloads/publication.pdf).
A városiasodás a kezdetektől sokféle szakismeretet
igénylő vízgazdálkodási feladat megoldását kívánta. A
változás ma már olyan mértékű, hogy a települések a
vízgyűjtő-gazdálkodás meghatározó tényezőivé váltak, (2.
ábra). A városok jelentős vízigényének kielégítéséhez
gyakran távoli területeken lévő vízkészleteket vesznek
igénybe. A kibocsátott nagymennyiségű használt víz pedig
a befogadót szennyezi, veszélyeztetve az alvízi
használatot. A csapadékvízből származó lefolyás gyakran
szennyezettebb, mint a háztartási szennyvíz. A beépített
területek növekedésével a város mintegy módosítja a
hidrológiai ciklust, a burkolt felületek beszivárgás-gátló és
lefolyást gyorsító hatásával. A városi területeken az
eredetileg természetes vízgyűjtő, az emberi beavatkozás
hatására jelentősen módosul, mennyiségi és minőségi
változásokat vonva maga után a hidrológiai körfolyamatban. A legjelentősebb változást a burkolt,
vízzáró felületek növekedése, valamint a csökkenő felületi tározódás és ugyancsak csökkenő felületi
érdesség miatt, a vízvezető képesség fokozott növekedése jelenti. Ennek következtében a városiasodást
megelőző korszakhoz képest megnő a lefolyás, a kialakuló tetőző vízhozam és csökken az
összegyülekezési idő, ill. az árhullám tetőzési ideje. A másik negatív hatás a településen áthúzódó
vízfolyások fokozódó eróziója.
Jake Beaulieu, a Notre Dame Egyetem és az USA Környezetvédelmi Hivatal (EPA) kutatója, és
a Proceedings of the National Academy of Sciences újságban 2011-ben megjelent cikk első szerzője és
kutatótársai szerint a folyók a dinitrogén-oxid üvegházgáz jelentős forrásai. Számításuk szerint a
bolygó vízi útjai háromszor annyi dinitrogén-oxidot juttatnak a légkörbe, mint ahogy azt az ENSZ
éghajlatváltozás kutatást áttekintő tudományos testülete (IPCC) becsülte. Azt találták, hogy a
vízfolyásokban termelődő dinitrogén-oxid mennyisége olyan emberi tevékenységekkel függ össze,
amik nitrogént juttatnak a környezetbe, mint például a fosszilis üzemanyagok égetése, az intenzív
mezőgazdaság műtrágyahasználata és a szennyvíz kibocsátás. (De ide sorolhatjuk a rengeteg illegális
szemétlerakó helyet is, n.n.) Ennek a nitrogénnek nagy része a vízfolyásokba szállítódik. Ott egy
denitrifikációnak nevezett folyamat során a baktériumok a nitrogént dinitrogén-oxiddá (más néven
nevetőgázzá), és egy dinitrogén nevű inaktív gázzá alakítják, (http://www.livescience.com/9174global-rivers-release-huge-amounts-potent-greenhouse-gas.html).
A haltermelés, a tavi halgazdaságok felkarolása az egészségesebb táplálkozás, az export, a
helyi klíma alakítása és a víztartalékolás miatt igen fontos feladatként jelentkezik.
A többcélú víztározók (víztározás, haltermelés, mikroklíma és tájképalakítás, villamos energiatermelés, talajvízszint befolyásolás, természetes élőhelyek bővítése, sporthorgászat, üdülőhelyek
bővítése, a környezet fásítása stb.) létesítése előnyben részesítendő az egycélú – például árvíztározó
létesítésekkel szemben.
Az erdősítés nemcsak gazdasági szempont kell(ene) legyen, hanem a vízbázisvédelem,
árvízvédelem és nemkülönben a klímavédelem elengedhetetlen módszere. Egy nemrég közzéadott
nemzetközi tanulmány szerint szerte a bolygón a fás területek az évente a légkörbe kibocsátott
széndioxid harmadát kötik meg.
A régi árvízvédelmi szemlélet szerinti domináns megoldások a kisvízi meder vízszállító
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kapacitásának nagymértékű növelése a szelvény (keresztmetszet) lényeges mértékű kibővítésével és
szilárd, vízzáró burkolásával, valamint az árterek töltésezése azok szélességének egyidejű indokolatlan
és drasztikus csökkentésével. Mindez a hidak átbocsájtó kapacitása ellenőrzésének elhanyagolásával
párosult, amely az árvizek alkalmával meg is mutatkozott/mutatkozik egyrészt a jelentős
vízszintduzzasztásokban, másrészt a felerősödött medererózió jelenségében, veszélybe sodorván ezek
állékonyságát. Ugyanez tapasztalható az alsó-Nyárád befejezéshez közeledő kivitelezésénél, ahol
kizárólag a kisvízi mederre korlátozott szélességű hidak érintetlenül maradtak.
A töltésezésnek egyetlen előnyével
szemben rengeteg hátránya van, amelyek a 3.
ábrán követhetők. Az alsó-nyárádmenti egykori
ősártér valamikori 2-3 km szélességével szemben
az 1950-es években elvégzett kanyarátvágásokkal
és töltésezésekkel a hullámteret alig 70-150 m
szélességűre szűkítették. A folyamatban levő
munkálatokat eléggé el nem ítélhető módon,
ugyanazon elképzelések alapján tervezték meg.
Fontos megjegyezni azonban, hogy a tervezés eredményét döntő módon befolyásolta (és sajnálatos
módon napjainkban is döntően befolyásolja) a megrendelő vízügyi hatóság eddigi gyakorlatából
kikövetkeztethető kizárásos elvárása az ilyen durva beavatkozások javára.
A fő hátrányok közül kiemelendők a belvíz okozta károk: talajszerkezet rombolása, hűtő hatás,
tápanyag kimosódás, másodlagos szikesedés; a talajmunka rosszabb minőségben és nem az optimális
időben végezhető csak el; a kedvezőtlen talajviszonyok miatt nő az üzemanyag-felhasználás; a
betakarítás nehezebb, terméscsökkenés és minőségromlás lép fel.
Egy másik fő hátránya a töltésezésnek, hogy a főmeder töltésezésével egy időben meg kell
oldani a vízszintduzzasztással veszélyeztetett mellékágakat, valamint a nagyvíz idején a lecsapoló- és
belvízlevezető árkok és esővízlevezető rendszerek által szállított vizek folyamatos bevezetését a
főmederbe a mentesített terület elöntése nélkül. Ezeket a „mellékes” munkálatokat is szinte teljes
mértékben, elhanyagolják.
Az árvízkockázat-kezelési megoldások alapvetően két csoportba sorolhatók:
- szerkezeti, műszaki intézkedések: védműépítés, tározók építése
- nem szerkezeti, jogi-szabályozási intézkedések: lakosság felkészítése, pontos előrejelzés,
mértékadó árvízszintek aktuális ismerete, nagyvízi meder levezető képességének megőrzése,
területhasználat szabályozása (partél, zónák), erdősítés
Lehetséges kockázatkezelési kategóriák: víztározás mederben, oldaltározók építése, töltés
áthelyezés, lefolyási akadályok átalakítása, hullámtéri mellékágak rehabilitációja, kanyarulat rendezés,
áramlási holtterek elárasztása, mederstabilizáció, növényzet átalakítás, mederkotrás, zátonyrendezés,
folyószabályozási művek visszabontása.
Az új árvízkockázat-kezelési szemlélet összefoglalójaként megállapítható, hogy kiemelten
szorgalmazza az elmozdulást a drága eseti beruházások irányából a folyamatos, tervezhető
üzemelés felé, (dr. Láng István
akadémikus, MTA).
A VKI előírásaival összhangban
levő szerkezeti, műszaki intézkedések
lényege: több teret hagyni a folyónak és
előnyben részesíteni a természetközeli
megoldásokat. Mindezen kritériumok a
víztörvény
mellet
minisztériumi
rendeletekben részletezve is vannak,
úgymint:
- 1163/2007-es KvFFM (MMDD)
rendelet egyes, a vizek területén a
környezetvédelmi célok elérése érdekében
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a folyók rendezését és átrendezését szolgáló hidrotechnikai (vízépítési) létesítmények tervezésére és
megvalósítására vonatkozó intézkedések elfogadásáról
- 1215/2008-as KvFFM (MMDD) rendelet az NTLH-001 hidrotechnikai munkálatokra
vonatkozó „Kritériumok és elvek a vizek területén a környezetvédelmi célok elérése érdekében a
folyók rendezését/átrendezését szolgáló hidrotechnikai (vízépítési) létesítmények tervezésére és
megvalósítására vonatkozó intézkedések értékeléséről és kiválasztásáról” műszaki irányelvekről
A lehetséges ártéri védműépítési megoldásokról a 4. ábra ad felvilágosítást.
Hogyan viszonyulnak a törvényes előírásokhoz a jelenleg építés alatt álló és befejezéshez
közeledő alsó-nyárádmenti árvízvédelmi munkálatok?
A jelenlegi munkálatok egy komplex árvízvédelmi terv befejező részét képezik, amelyet
eredetileg 1988-ban hagytak jóvá. A tervező bukaresti AQUAPROIECT az 1609/1998 számú terv
keretében (címe: Amenajări în b.h. Niraj, județul Mureș) a Nyárádszereda alatti folyószakaszra az
alábbi 3 csoportba osztott megoldásokat dolgozta ki: egy időszakos árvíztározó Nyárádszereda és
Jobbágyfalva között, a Nyárád és mellékfolyóinak szabályozása és töltésezése, a Vécke csatorna
rendezése (beleértve ennek a Kis-Nyárádból történő kivezetésénél létesített szabályozó zsilip átépítését
is). A nagyszabású munkálatok 1999-ben kezdődtek és befejezésük 2015 december végére van
kijelölve.
Elsőre a jobbágyfalvi időszakos árvíztározót építették meg,
(5. ábra). A mintegy 5,6 millió köbméternyi tározást a NagyNyárád völgyét elzáró 1273 m hosszú földgát biztosítja, melybe a
kisvízi medernél fenékürítő és koronabukó beton műtárgy
illeszkedik. A terv szerint a Nyárád vízgyűjtőjének mintegy
egyharmadát ellenőrző tározó a gát szelvényében az eredeti
állapothoz meghatározott 1 %-os gyakoriságú árvíz 232 m3/s-nyi
értékét kb. 165 m3/s-re (megjegyzendő, hogy egyes információk
szerint ez az érték 100 m3/s), míg az 5 %-os gyakoriságú árvíz 142
m3/s-nyi értékét kb. 42 m3/s-re határolja le. A gát 2004-ben kezdett
el üzemelni. Egy aktív és egy biztonsági tartalék fenékürítő van
beépítve, méretük BxH= 2x3 m, mindkettő ráccsal van ellátva. A
kalibrált nyílások elkerülhetetlenül kis mérete miatt a felvízi
kisvízmeder partjait meg nem haladó vízhozamoknál is már
duzzasztás következik be, amely nagymértékű feliszapolódást
okoz. A felhalmozódott és már lebomlásnak indult finom iszapot a
nyílások eltömődésének elkerülésére időszakonként – évente
legalább egyszer - üríteni kell. Ez az alsó folyószakaszon valóságos
sárhullámot eredményez, amely halpusztulást okoz. Ugyanakkor a
középső és alsó nyárádmente mintegy 20 ezer lakosát kiszolgáló,
kiépítésben levő vízellátási rendszerének a vízkivétele alig 370 méterrel a gát alatt található. Másrészt
a Nagy-Nyárád több ezer lakosának szennyvizét fogadó szennyvíztisztító-telep Jobbágyfalva alsó
határában, vagyis a tározó felső végénél épül, alig mintegy 1950 m-rel a gát felett, illetve kb. 2,3 km
távolságra a vízkivételtől. Így joggal feltételezhető, hogy a jórészt duzzasztott folyóvízbe kibocsájtott
tisztított szennyvizek, különösen az iszap eltávolításakor, nagymértékű vízminőségromlást okoznak. És
kérdéses hogy a víztisztítási technológia
tervezésénél ezt figyelembe vették-e vagy
sem.
A tómeder állapotát és a lerakódott
iszappal elárasztott alvízi medret a 2., 3. és
4. számú képekkel illusztráltuk.
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Ezzel párhuzamosan növelték a kb. 22,5 km hosszú Vécke
csatorna vízhozamkapacitását a trapézszelvényű meder kerületi
kibetonozásával és a régi töltések magasításával, (1. kép). A két
munkálatot felerészben az EFB és költségvetési pénzekből
finanszírozták és 2008-ban adták át.
Egy második szakaszban 2012-ig a Nyárád és mellékágai
rendezési-töltésezési munkálatait vitelezték ki Fintaházától (vagyis a
Vécke csatorna betorkolásától) a Marosba való beszakadásáig
Nyárádtőnél, melyeket felerészben az EFB és költségvetési pénzekből
finanszíroztak.
Jelenleg az utolsó szakasz kivitelezése van folyamatban, amely a Nyárád 32 km-nyi és
mellékágai rendezését-töltésezését, valamint a Vécke csatorna kiágazásánál a Kis-Nyárádon a régi
szabályozó zsilip teljes újraépítését foglalja magába. A zsilip eredeti célját megtartva, annak szerepe
az, hogy a Kis-Nyárád árvizeit a Vécke csatornába terelje. A munkálatok összértéke 67 millió lej,
amelynek 90 %-át az EU állja, 10 %-át kormánypénzekből fedezik, a kivitelezési munkálatok
tényleges értéke 24 %-os ÁFÁ-val 50,1 millió lej, anélkül 40,4 millió lej. A kormánypénzek a
Szektoriális Környezetvédelmi Operációs Program (SzKOP, románul POS mediu) (!) pénzalapjaiból
származnak.
Ezen utolsó kiépítési szakasz munkálatait, amely kb. 2 km-es szakaszon a ROSPA0028
Küküllők dombsága és Nyárád völgye elnevezésű, NATURA 2000 természetvédelmi hálózat részét
képező, EU közösségi fontosságú madárvédelmi területen van, a kolozsvári AQUA PROCIV KFT
tervezte, a terv száma 665/2012.
A mértékadó árvízhozam megállapításával kapcsolatban egy lényeges kérdés számunkra
egyelőre tisztázatlan maradt, éspedig hogy annak meghatározásánál figyelembe vette-e az illetékes
hatóság a jobbágyfalvi árvíztározó és a Vécke csatorna csökkentő hatását.
Az érvényes törvénykezés szerint a munkálatokra a jóváhagyás előtt ún. megfelelési
tanulmányt kellett készíteni. Egy első tanulmányt a kolozsvári NATURALNET KFT készített 2013
decemberében. A tanulmány szerzői habár elismerik, hogy az időszak egyáltalán nem volt megfelelő a
tanulmány elkészítéséhez szükséges terepi felmérésekhez, miután felsorolják az élővilágnak okozott
károkozásokat, végkövetkeztetésként elhanyagolhatónak ítélik meg azokat, szavaikkal: „…
intervențiile preconizate nu vor produce impacturi semnificative asupra florei și faunei.”.
Egy félév múlva, 2014 májusában a brassói WILDLIFE MANAGEMENT KFT egy újabb
tanulmányt készít. Ekkor már a terepi körülmények is kedvezőbbek, az eredmények pedig
sokatmondóak. Annak ellenére viszont hogy a szerzők a végkövetkeztetésekben is kihangsúlyozzák a
munkálatok számottevő negatív hatását a folyó és a vízközeli területek növény- és állatvilágára (halak,
vidra, 11-féle madárfaj a 40-ből, növényzet), mégis úgy ítélik meg, hogy amennyiben a kivitelezésnél
betartják a javaslataikat, a leírt jelentős negatív hatások jelentéktelen szintre csökkenthetők, szavaikkal
élve „… impactul negativ poate fi redus la un nivel nesemnificativ .”. Javaslataik között szerepel a
növényzet megtartása, a 20 cm-nél vastagabb törzsű fák megtartása, a mederszélesítés és partvédelem
minimális hosszúságúra való csökkentése, stb. Állításuk szerint, amennyiben az általuk javasolt 4
darab elhagyott folyókanyarulatot rehabilitálják, akkor a 32 km hosszon történő beavatkozások hatásai
a fent idézett jelentéktelen szintre csökkenthetők.
A két idézett tanulmány ellentmondásos, helyenként nevetséges megállapításait hosszan lehetne
taglalni. Röviden csak annyit jegyezhetünk itt meg, hogy a szerzők erősen irodaszagú szakvéleménye
az
elemzésnek
alávetett
vízépítési
munkálatokról
alapjaiban
téves
és
egyértelműen tanúskodik a
témakör
tökéletes
nem
ismeréséről.
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A Nyárád folyó az 1950-es évek agresszív szabályozási-töltésezési munkálatai (kanyarulatátvágásokkal kb. 30 %-os hosszcsökkentés és a partokat többnyire szorosan követő töltésezés)
következtében kemény eróziós munkába kezdett, melynek eredménye a mederfenék 2-3,5 méteres
mélyülése és a kisvízi meder az eredetinek 2-5-szörösére való növekedése lett, mindazonáltal az eltelt
60 évben lassacskán kialakított egy új egyensúlyi állapotot. Ugyanakkor a vízi élővilág és a vízparti
környezet is ennek megfelelően hosszú szakaszokon természetközeli állapotra alakult. A
medermélyülés viszont érzékenyen érintette a lakosság kutakra alapozott vízellátását, mivel az
egyébként is vékony és kismélységű talajvíztartó kavicsréteg függőben maradt, az agyagpalába
beásódott folyó kisvízi szintje felett mintegy 2-3 m-rel. Hasonló a sorsra jutottak az elhagyott
mederszakaszok is, amelyekbe
ily módon még a töltések
elbontása esetén is csak a
nagyobb árvizek esetén juthat
víz. A folyamatban levő
rendezési munkálatok előtti
állapotokra az 5., 6., 7.
képeken, valamint a megelőző
és a kivitelezési állapot
összehasonlítására a 8., 9., 10.,
11.,12. és 13. képeken
mutatunk be egy-egy példát.
Fontos megjegyezni, hogy a
munkálatok haladása miatt a
leendő szilárd kőburkolatú rézsűvédelmet még nem lehetett dokumentálni, ennek előkészületeire utaló
nyomokat például a 9. képen láthatunk. Ugyanígy nem tudni, mi lesz a sorsa a meglévő – a folyó
hosszanti átjárhatóságát akadályozó fenéklépcsőknek. Ami a töltésezési megoldást illeti, az új
szakaszokon tovább folytatódik a régi rossz gyakorlat, vagyis a töltések a medret szorosan követő
nyomvonalon épülnek. A töltések vonalvezetésére a 14. képen láttatunk ízelítőt az ÁkosfalvaCserefalva szakaszon.
Nem érdemtelen megjegyezni,
hogy a fent leírt megoldásokat a közép- és
hosszútávú
országos
árvízkockázatkezelési stratégiát jóváhagyó 846/2010-es
KH épp a bevezetőjében marasztalja el,
hangsúlyozván, hogy a jövőben a
hangsúlyt át kell helyezni a nemszerkezeti megoldásokra. Ugyanakkor a
stratégia gazdaságilag is szembeszökően
fenntarthatatlan mértékadó méretezési
árvízi gyakoriságokat javasol, 100-10000
év, illetve 1-0,01 % között. Ez a KH átveszi, és esetenként részletesebben taglalja az 1854/2005-ös
KH-nak az országos árvízkockázat-kezelési stratégiára vonatkozó rendelkezéseit.
A Nagy-Nyárád tervbe vett árvízvédelmi munkálataival kapcsolatban
A Nagy-Nyárád a Nyárád folyó fő alkotó mellékfolyója, hossza a folyó összhosszának kb. 39
%-a, vízgyűjtőterülete pedig a torkolati medencének kb. 35 %-a. A Nyárád-medence átlagosan kb. 20
%-os erdőborítottságával szemben itt ugyanez jóval nagyobb.
Lényeges morfológiai változásokat az 1970-es árvíz okozott, amely a Búzaháza és
Jobbágyfalva közötti szakaszon természetes módon sok kanyarulatot átvágott, méterekkel mélyítve
medrét és a Maros folyónak Marosvásárhely körzetében levő medrével vetekedő medret alakított ki.
Az ennek következtében felerősödött medereróziós folyamatokat tovább fokozták az elmúlt
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évtizedekben a mederből történő, de mára gyakorlatilag megszűnt kavicskitermelések. Mindamellett a
helyszíni tapasztalatok szerint a medermélyítés stabilizálódott, egyrészt a jobbágyfalvi gát által
létrehozott rögzített mederfenéknek köszönhetően. Helyenként erőteljes viszont a parti erózió, amelyet
a bevágásokkal napvilágra került talajrétegek klimatikus hatásoknak való kitettsége tovább fokoz.
A folyó árvízi szabályozása a 2015-2017-es periódusra tervezett beruházások között szerepel
egy KH javaslatban „Amenajarea râului Niraj amonte de acumularea Valea, județul Mureş”
megnevezéssel és 45,4 millió lej összértékkel, egyelőre ismeretlen hosszúságban. Ez utóbbira
vonatkozóan feltételezhető a jobbágyfalvi tározó felső végétől egészen Nyárádremete felső végéig
terjedő, kb. 22 km hosszú folyószakasz.
Amint az 1. ábrából kiderül, míg a folyóvölgy csak a Nyárádszentmárton és Mikháza közötti,
kb. 10 km-es szakaszon van a ROSPA0028 Küküllők dombsága és Nyárád völgye elnevezésű,
NATURA 2000 természetvédelmi területen, addig vízgyűjtő-medencéje jórészt egybeesik azzal.
A mostani állapotokat a 15.-23. képeken láthatjuk. Azt tapasztaltuk, hogy Nyárádköszvényesen
egy új hidrometeorológiai állomást létesítettek, bizonyítékául annak, hogy a vízgazdálkodásban
lehetnek jó megvalósítások is.

A törvényes előírások nemcsak lehetőséget adnak a civil társadalom – ideértve a
helyhatóságokat is, számára, hogy kifejthessék véleményüket a közületi beruházásokkal kapcsolatban,
hanem egyenesen feltételül szabja a közmeghallgatást-nyilvános vitát már a tervek előkészítő
szakaszában. A vízgazdálkodás kérdésköre szervesen egybefonódik és egyúttal meghatározó eleme is a
terület- és településfejlesztési terveknek.
Végezetül, a fentiek tükrében a jelen tanulmány bemutatását lehetővé tevő uniós projekt
hármas mottóját idézve - „a mi világunk – a mi méltóságunk – a mi jövőnk”, rajtunk múlik, hogy mit
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választunk:

Kelemen Árpád, 2015
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