
A MÁSODIK CSEPP!
A klímaváltozás hatása környezetünkre

Az elmúlt évtizedekben egyre melegebb évek követték egymást, de Magyarországnak nem a +3-5 °C-kal emelkedő
átlaghőmérséklet, hanem a szélsőséges időjárási események (aszály, szárazság, erdőtüzek, hőhullámok, áradás,
villámárvíz, belvíz, fagy stb.) jelentik a fő problémát. Hazánk ugyanis Európán belül azon országok közé tartozik,
amelyeket a klímaváltozás erőteljesen fog érinteni. Bár korábban is voltak áradások, villámárvizek és aszályos
időszakok, ugyanakkor az elmúlt évtizedekben érzékelhetően felerősödött az időjárási szélsőségek gyakorisága.
Növekvő vízhiány, egyenetlen eloszlású csapadék, súlyosbodó belvíz- és árvízproblémák jelzik, hogy nem hagyhatjuk
figyelmen kívül a bekövetkező változásokat. A legfontosabb időjárási szélsőségek a hőhullámok, az aszályok és
árvizek és az egyéb időjárási jelenségek (pl. szélviharok, gyakori villámlások, az évszakok eltolódása, fagykárok,
szokatlanul enyhe telek, hó hiánya) egyre gyakrabban tűnnek fel. E sorok írásának pillanatában Dévaványát
évtizedek óta nem látott aszály sújtja, melyeket a termőföldeken megjelenő széles repedések, a kis hozamú
termésátlagok, és a növények elsárgulása, elszáradása is jelez, míg pár évvel ezelőtt ugyanezen időszakban (2019.
május 29-én és 2020. július 23-án) a várost elöntő viharok csaptak le. Gyakrabban fogunk egyre szélsőségesebb,
éghajlati eredetű, vízzel kapcsolatos veszélyekkel szembenézni: aszállyal, árvízzel, intenzív esőzéssel, belvizes
időszakokkal. Ezek rengeteg gondot okozhatnak egy település életében, az önkormányzati vagyon veszélyeztetésén
túl érintve a lakosok hétköznapi életét és a vállalkozások stabil működését is. Mind belterületen, mind a település
külterületén számítani lehet a vízkárok súlyosbodására. Hol a túl sok víz (árvíz, villámárvíz, belvíz), hol a túl kevés víz
(aszály) fenyeget majd, ezekre pedig a legjobb megoldás a vízbő és a vízhiányos időszakok lehetőségek szerinti
kiegyenlítése.

EGY CSEPPNYI
GONDOSSÁG!

Vízmegtartó megoldások

A rendkívüli időjárási szélsőségek a települési csapadék vízgazdálkodás teljesen új szemléletű megközelítését igénylik,
melyben szerves részt kell, hogy vállaljanak a lakosok is. A „sok kicsi sokra megy” közmondás ebben a közegben többszörösen
igazzá válik, hiszen a természetes vízmegtartó megoldások alkalmazásához mindenki közreműködésére szükség van.  Ezek
olyan megoldások, melyek elsődleges célja a talajok és a vizes élőhelyek víztározó képességének növelése. Általában kis
léptékűek, és a felszínen elérhető vizeket, úgymint a folyók, patakok vizét vagy a csapadékok utáni lefolyást tartják vissza,
hogy aztán azt lassan, szabályozottan engedjék vissza a környezetbe, ezzel kiegyenlítve a vízbő és vízhiányos időszakok
közötti különbséget.

A síkvidéki területek esővízmegtartásáról készített animációs kisfilmet Önök is megtekinthetik: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZwSlmyjF_Xg&t=65s

https://www.youtube.com/watch?v=ZwSlmyjF_Xg&t=65s


EGY CSEPPNYI
GONDOSSÁG!

SZIVACSVÁROSOK!
A vízgazdálkodás vitathatatlanul legfontosabb
szereplői maguk a vízgazdálkodási szakemberek,
akik az önkormányzatok közreműködésével
próbálják a legjobb mérnöki megoldásokat
kifejleszteni erre az egyre nagyobb terhet jelentő
problémára. Az Európai Unió elvárása, hogy a mai
vízelvezető rendszereket a vízvisszatartással, a
helyben történő szikkasztás jelentőségének
növelésével kell tervezni. 
Kínai kezdeményezést követve a világ számos
pontján próbálkoznak egy, a hagyományos
vízgazdálkodási felfogáshoz képest forradalminak
nevezhető új módszerrel, az úgynevezett
szivacsvárosok létrehozásával..  „szivacsváros” olyan
természetalapú megoldás, amely a tájat használja
fel arra, hogy a vizet a forrásánál visszatartsa,
lelassítsa az áramlását és a folyamat során tisztítsa
azt. A városokban próbálják az esővizet
összegyűjteni, ahelyett hogy hagynák elfolyni, több
fát ültetnek, és például az épületek tetejét fűvel
borítják, hogy az több vizet nyeljen el. Az eddigi
legjelentősebb projekt, a Harbin városában
található 34 hektáros Qunli csapadékvíz-park, ahol
egy kikapcsolódásra is alkalmas gyönyörű zöld
szigetet teremtettek, mely egyben összegyűjti,
tisztítja és tárolja a csapadékvizet, miközben
élőhelyet teremt.
(Kisfilm:https://www.youtube.com/watch?
v=8gLl50h8YWk&t=23s)

Természetesen Magyarországon is vannak példák: a
Belügyminisztérium és a WWF Magyarország a
problémára adott válaszként elindította a Life-
Miccac projektet. Ennek lényege, hogy öt
mintaterületen (Ruzsa, Rákócziújfalu, Püspökszilágy,
Bátya, Tiszatarján) kisléptékben kialakított
vízmegtartó megoldásokra állnak át. Jelen projekt
megvalósításával Dévaványa Város Önkormányzata
is ezen elődök nyomdokaiba kíván lépni, hiszen a
„Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán” elnevezésű, TOP-
2.1.3-16-BS1-2020-00039 kódszámú projekt szerves
részét képezi a vízvisszatartásra tervezett
záportározó kialakítása is.

Vízmegtartó megoldások

A városok, kistelepülések belterületén az egyik fontos
különbség a külterületekhez képest a burkolt felületek,
aszfaltozott utak, járdák, lekövezett terek, épületek és tetők
magas aránya. Ezek két módon okoznak erősödő veszélyeket
az éghajlatváltozás tükrében. Az egyik ilyen a városi
hőszigethatás felerősítése. Hőszigetnek nevezik, mikor a sűrűn
beépített környezetben nyáron a sötét burkolt felszínek, a
beton, az épületek és a levegő is jobban felforrósodik, ami több
fokkal is megemelheti a hőmérsékletet a közeli vidéki
területekhez képest. A másik veszély a nagy esőzésekkor
kialakuló belterületi elöntések. A burkolt felületekről ugyanis a
víz túl gyorsan folyik le beszivárgás és lassulás nélkül,
túlterhelve ezzel a csapadékvíz-elvezető rendszereket. Mind a
hőszigethatásra, mind a belterületi elöntésekre megoldást
jelent a zöld- és vízfelületek arányának növelése, melyek
segítenek lassítani a lefolyást, beszivárogtatni a vizet, és
párologtatás útján hűtik a környezetet. Ezek a felületek
növelhetőek pl. faültetéssel, esőkertek és zöldtetők
kialakításával, vízáteresztő burkolatok telepítésével,
záportározó létesítésével vagy a telken belüli esővíz
hasznosítással is. 
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