
A NEGYEDIK CSEPP!
A hagyományos és az új típusú
csapadékvíz-elvezető rendszerek tervezése

Korábbi cikkeinkben már utaltunk rá, hogy
Magyarország belvízelvezető rendszere ma
még a hagyományos csatornázási módok
közé esik.  Ez azt jelenti, hogy az ingatlanoknál
képződő csapadékot egyből a
csatornarendszerbe vezetjük, és onnan
zavartalan lefolyást biztosítva a befogadó
kültéri árkokba, folyókba irányítjuk. A víz
gyorsan távozik, ugyanakkor helybeli
hasznosítása teljes mértékben elmarad,
holott ha a csapadékot helyben
szivárogtatnánk be a talajba, lényegesen
rövidebb aszályidőszakkal számolhatnánk.  

A "szürke" megoldások során a vízügyi
szakemberek olyan technikai elemeket
helyeznek el a rendszerben, mely módosítja az
árhullámok lefolyását, illetve a víz távozását a
térségből. Ilyen műtárgyak lehetnek a
beépített ülepítők, tisztítók vagy a felszín feletti
ideiglenes tározóterek kialakítása.

EGY CSEPPNYI
GONDOSSÁG!

Dévaványa Város Önkormányzatának a
TOP_PLUSZ-2.1.3—16-BS1-2020-00039 kódszámú
„Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán” elnevezésű
projektje is ezt a célt szolgálja. A támogatásból a
város északi részén, a Homokbánya utcában egy 26
000 m3 víz befogadására alkalmas víztározó épül,
mely nagy mennyiségű csapadék ideiglenes
befogadására, tárolására és tervezett
elszivárogtatására/visszaengedésére létesül.

A „zöld” rendszerek a csapadékvíz-gazdálkodás
következő szintjét jelentik, melyben már a lakosok
aktív részvételére és együttműködésére is szükség
van. Ennek lényege, hogy a csapadékvizet már a
„forrásánál”, tehát a lakóegységeknél meg kell fogni.
Ez jelenti egyrészről a csapadékvíz helybeni
gyűjtését, beszivárogtató létesítmények
(burkolatlan vagy vízáteresztő burkolatok) és csekély
fenntartást igénylő tájépítészeti megoldások (pl.
terepmélyedésben esőkert kialakítása)
alkalmazását. 



EGY CSEPPNYI
GONDOSSÁG!

MIÉRT FONTOS A HÁZUNK ELŐTTI ÁROKRENDSZER
TAKARÍTÁSA?
Fontos, hogy a kialakított rendszerek vízszállító képességét fenntartsuk. Ez annyit jelent, hogy a lezúduló csapadék
útjában álló szennyeződéseket el kell távolítani azelőtt, hogy összegyűlve gátat képezzenek. Zárt rendszerek
esetében ezt a munkát a vízügyi szakemberek végzik mosatás, esetleges kotrás segítségével, azonban nyílt
rendszerek, árkok esetében ez a feladat a lakosságra vár. Hiszen gondoljunk csak bele, hány kilométer árok napi
takarításáról, fűnyírásáról beszélünk. Magyarországon a hatályos jogszabályok kötelezik az ingatlan tulajdonosát,
hogy az ingatlan előtti, közterületen található csapadékvíz elvezető árkot tisztán tartsák. A karbantartás során
szükséges eltávolítani a meder alján megjelenő növényzetet, hordalékot és idegen anyagokat, mint például
szemetet vagy a fűnyírás során belehullott füvet. Az árkok tisztántartása elsősorban a lakók közös érdeke, mert az
árkok elszennyeződése, eldugulása esetén a víz nem tud megfelelően távozni, a talajvízszint megemelkedése
pedig a környező ingatlanok mélyebb fekvésű részein könnyen belvizet okozhat. 
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Akármennyire kényelmes és kézenfekvő megoldásnak tűnik az árkok vegyszeres gyomirtása, mégis hosszabb
távon nagyobb károkat tudunk vele okozni, mint gondolnánk. Gyomirtás esetén a növényzet hiánya az árok
rézsűjének erodálódásához vezet, a beszakadó partfal és a lemosódó talaj pedig eltömítheti a rendszert. A gyomirtó
szerek használata tágabb értelemben sem megfelelő megoldás, hiszen komoly környezetterhelést okoznak a
felszíni és felszín alatti vizekbe jutva, károsítva az élővilágot. 


