Mottó:

A tározó nyugati,
védett része

„Meg vót már teremtve az egísz világ, megvótak a hegyek, a vőgyek,
a kisebb, nagyobb folyók, csak még a Tisza állot az Úr zsámolyánál.
- Hát tevéled mit csináljak, szegíny fejeddel? – mondja az Úristen.
- Csak bízd rám, Atyám, - mongya Jézus, - majd eligazítom én!
Avval Jézus elévett egy aranyos ekét, elibe fogott egy szamarat, oszt
mondta a Tiszának, hogy mennyen mindenütt után a barázdába.
Azután nekivetette az ekét a fődnek, szántotta a folyónak az ágyát.
Az pedig mindenütt ment a nyomába szorgalmasan, ahogy
megbeszíltik. Hanem szerteszíjjel igen sok cötkíny, kóró, bogáncs vót,
amit a szamár nagyon szeretett, meg éhes is vót, egyikhez is
hozzákapott, a másokhoz is, nem haladt egyenesen, hanem ide-oda
rángatta az ekét. Ezír olyan girbe-gurba, csivirgős-csavargós a Tisza
folyása!”

A TISZA-TÚR KÖZI TÁROZÓ ÉS A KAPCSOLÓDÓ
FEJLESZTÉSEK KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYA
KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

Budapest, 2017. május

A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya
KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

Tartalomjegyzék
1. Bevezető .................................................................................................................................... 1
2. A tervezett fejlesztés műszaki jellemzői ................................................................................ 7
2.1. Tisza-Túr-közi tározó ......................................................................................................... 7
2.2. A Palád-Csécsei vízrendszer rekonstrukciója .................................................................. 11
3. A tervezett fejlesztés környezeti hatása ............................................................................... 12
3.1. Hatótényezők, hatásfolyamatok, vizsgált hatásterület ..................................................... 12
3.2. A vizsgált térség legfontosabb érzékenységi, terhelhetőségi jellemzői ........................... 15
3.3. Várható környezeti hatások .............................................................................................. 16
4. Javaslatok ............................................................................................................................... 21
4.1. Levegőminőség védelme .................................................................................................. 21
4.2. Felszíni és felszín alatti vizek........................................................................................... 21
4.3. Föld, talaj .......................................................................................................................... 22
4.4- Élővilág-ökoszisztémák.................................................................................................... 23
4.5. Települési környezet......................................................................................................... 25
4.6. Táj ..................................................................................................................................... 26

ÖKO Zrt.

ii

2017. május

A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya
KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

1. Bevezető
Az elmúlt 20 év felső-tiszai árvizei megerősítették, hogy a korábbi legnagyobb vízszinteket
meghaladó árhullámok kezelésére árvízvédelmi rendszerünk jelenlegi állapotában nem
alkalmas. Ezért a rendszer jelentős fejlesztése, részbeni átalakítása szükséges a kockázatok
csökkentése érdekében. Megfelelő megoldást a Tisza-völgy egészét átfogó árvízvédelmi
fejlesztés jelentheti. A 2000-es évek elején kidolgozásra került a „Vásárhelyi terv
továbbfejlesztése” (továbbiakban VTT) című program, melynek végrehajtását törvényi szintre
emelték (2004. évi LXVII. törvény). A VTT első üteme a megvalósításra vonatkozó
jogszabályok alapján indult. A programban javasolt beruházások egy része befejeződött (pl.
cigándi, beregi és közép-tiszai vésztározók, töltésáthelyezések, hullámtéri beavatkozások),
illetve jelenleg is előkészítés alatt állnak. A tározó fejlesztési elképzelések a Felső-Tisza
térségére is kiterjedtek. Itt is több helyszín, több műszaki változat vizsgálatára került sor.
A Felső-Tiszán „a folyók mértékadó árvízszintjeiről” szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a
fővédvonal töltéseinek közel 2 m-es emelését írja elő. A fejlesztés szükségességét a
Magyarország és Ukrajna határvizekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó
Kormány-meghatalmazottainak 17. ülésszakán megerősítették és elhatározták közös koncepció,
és közös árvízvédelmi fejlesztések kidolgozását és végrehajtását. A fejlesztést tehát
jogszabályi kötelezettség, és a határon átnyúló közös árvízi védekezés is szükségessé teszi.
Jelen munka a Felső-Tisza térségében tervezett Tisza-Túr közi árvízi tározó és a
kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmányát tartalmazza.
A közös ukrán-magyar árvízvédelmi fejlesztési program az alábbi elemeket foglalja magába a
magyar oldalon:
 Árvízvédelmi töltésfejlesztések: magyar oldalon 136,4 km töltés fejlesztése a Tisza
jobb- és bal partján, továbbá a becsatlakozó Batár-patak és Túr folyó torkolati
szakaszain
 Árapasztó tározók kialakítása: magyar oldalon a Beregi komplex árapasztás és ártér
revitalizációs fejlesztés megvalósítása, a Felső-Túri és Alsó-Túri árapasztó tározók, a
Tisza-Szamos-Túrközi árapasztó tározó rendszer és ártér revitalizáció 150-180 millió
m3 össztérfogattal
 A felső-tiszai monitoring rendszer közös fejlesztése: a 2003-ban létrehozott (azóta
tovább bővített) felső-tiszai magyar-ukrán közös vízrajzi és hidrometeorológiai
távmérő rendszer tovább-fejlesztése
 Egyéb árvízkár megelőző intézkedések: Tivadari híd megemelése, nagyvízi
mederrendezéssel, árvízlokalizációs tervek megújítása, összehangolása
A tervezett fejlesztések legfontosabb jellemzői
A VTT elvei alapján 2015-ben három tározóra (Nagyar, Szatmárcseke, Milota környezetében)
vonatkozóan előzetes vizsgálati dokumentáció készült.. Az előzetes vizsgálati dokumentáció
alapján elindult az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban a az illetékes Felső-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
előírta a
továbbtervezésre kerülő tározók környezeti hatásvizsgálatát. Ez tehát mind a tervezett
fejlesztések környezeti hatásainak jelentősége, mind a vonatkozó jogszabályi előírások [a
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet; továbbiakban: Khvr.] miatt elengedhetetlen.
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A Tisza legfelső szakaszán a jelenleg Tisza-Túr-közi tározóként (korábban Milotai tározóként
is) nevesített létesítmény kialakításánál az előzetes vizsgálatok két lehetséges térséget
vizsgáltak: az egyik a 491. sz. főút ÉNY-i, a másik a főút DK-i oldalán. Mindkét térségben több
töltésnyomvonal változat került számításba, melyeket egyeztettek és bemutattak az
érintetteknek. A változatok közül elsősorban műszaki megfontolásokból, az országba érkező
árvízek mielőbbi lecsapolása érdekében a 491. sz. főút ÉNY-i, oldalán elhelyezkedő változatot
választották ki továbbtervezésre, mely az EVD egyeztetések során elhangzott észrevételek és a
határozat előírásait figyelembe véve valósult meg. A tervezés során megállapításra került, hogy
a tározó hatékony kialakítása csak a kapcsolódó fejlesztésekkel közösen, Tisza-Túr-közi
belvízrendszer párhuzamos fejlesztésével, összahangolt kialakításával lehet eredményes. Ezért a
projekt két, egymáshoz műszakilag szorosan kapcsolódó elemből áll: az egyik a Tisza-Túr-közi
tározó, a másik a Palád-Csécsei vízrendszer rekonstrukciója, összeköttetés megteremtése az
Alós-Öreg-Túrral. (Lásd 1. és 2. ábra)
A tervezett tározó kialakítása és a kapcsolódó fejlesztések területfoglalással érintik Botpalád,
Kispalád, Milota, Sonkád, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród településeket. A hatásterület a
felsorolt településeken kívül érinti még Kölcse és Szatmárcseke közigazgatási területét is.
A projekt megvalósítója, jelen engedély kérelmezője az Országos Vízügyi Főigazgatóság
(OVF), mely a belügyminiszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi
költségvetési szerv. A fejlesztések megalapozását jelentő műszaki terveket a VIZITERV
Environ Kft., a környezeti hatástanulmányt az ÖKO Zrt. és a Bioaqua Pro Kft. szakértői
jogosultsággal rendelkező munkatársai készítik.
A tervezett fejlesztések előkészítési, engedélyezési munkái várhatóan 2017-ben befejezhetők,
így az építési munkák 2018-ban elindíthatók. A fejlesztés befejezése 2020-ra várható.
A tervezett fejlesztések és a környezeti hatásvizsgálat
„A környezet védelmének általános szabályairól” szóló, 1995 évi LIII. törvény 67. paragrafusa a
kedvezőtlen környezeti hatások megelőzése érdekében „a környezetre jelentős mértékben hatást
gyakorló tevékenységek megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálat” elvégzését írja elő. A
tervezett beavatkozások kiterjedt területen, jelentős tájpotenciál alakító hatásúak, ezzel
egyidőben a környezet számos elemében kisebb-nagyobb kedvező és kedvezőtlen változásokat
indítanak el. Így a hatások elemzésének szükségessége tagadhatatlan.
A környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységeket és az eljárás módját a Khvr. szabályozza.
A környezeti hatásvizsgálati eljárás a Kormányrendelet 1. és 3. mellékletében meghatározott
tevékenységekre terjed ki. Az 1. mellékletben szereplő tevékenységeknél a környezeti
hatásvizsgálatot minden esetben, míg a 3. sz. mellékletben szereplő tevékenységeknél az
illetékes környezetvédelmi hatóság döntésének függvényében kell elvégezni. A
Kormányrendelet mellékletei önállóan nem nevesítik ugyan az árvízi vésztározást, de az alábbi
tevékenységeknél környezetvédelmi engedélyezési eljárás lebonyolítását írják elő:
 Minden esetben hatásvizsgálatot kell végezni azoknál a duzzasztóműveknél és
víztározóknál, melyek 2 millió m3 duzzasztott, illetve tározott vízmennyiséget
fogadnak magukba (1. melléklet 53. pontja), illetve azoknál az állandó árvízvédelmi
műveknél, melyek országos jelentőségű védett természeti területen létesülnek (1.
melléklet 47. pontja).
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1. ábra

A Tisza-Túr közi tározó létesítményei

naperőmű
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2. ábra
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 A környezetvédelmi hatóság döntése alapján kell csak hatásvizsgálatot végezni
azoknál a duzzasztóműveknél és víztározóknál, melyek 1-2 millió m3 közötti
duzzasztott, illetve tározott vízmennyiséget fogadnak magukba, illetve amelyek
vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), vagy védett természeti területen, Natura
2000 területen, barlang védőövezetén helyezkednek el (méretmegkötés nélkül).

A tározási térfogat jelen tározó esetében 42 millió m3. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy az
árvízi vésztározók a hagyományos értelemben vett víztározóktól jelentősen eltérnek
működésükben, hiszen ezekben a tározókban csak katasztrófahelyzetben és csak átmenetileg
jelenik meg víz. Az ilyen tározók inkább árvízvédelmi műnek (létesítménynek) tekinthetők. A
tervezett tározótér egy része a Szatmár-Bereg Tájvédelmi Körzetbe és a HUHN10001 kódú
Szatmár-Bereg Natura 2000 különleges madárvédelmi területbe is beletartozik, így a
hatásvizsgálat elvégzése e tevékenységre vonatkozóan is kötelező.
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság megbízásából 2014-ben előzetes vizsgálati
dokumentáció készült. Az illetékes környezetvédelmi hatóság és az eljárásba bevont
szakhatóságok a 301-12/2015. ügyszámú határozatban előírták a környezeti hatásvizsgálat
elvégzését és megadták azon szempontokat, melyeket a Khvr. 6. mellékletének elvárásai mellett
a KHT-ban figyelembe kellett venni. Jelen KHT ezen elvárásokat figyelembe véve készült el.
Az alaptevékenység mellett a tározó létesítéséhez olyan infrastruktúra nyomvonal
módosítások is kapcsolódnak, melyek önállóan is hatásvizsgálat-köteles tevékenység körbe
tartoznak. A meglévő infrastruktúra egyes elemeinek, nyomvonalainak módosítására, tározóból
történő kihelyezésére azért lehet szükség, hogy ezeket ne borítsa víz árvízi tározáskor. A
kihelyezés szükségessége jelen fázisban még egyeztetés alatt áll, azonban a kivitelezés
meggyorsítása érdekében jelen tervben az előzetes nyomvonal kijelölése alapján ezen elemeket,
mint kapcsolódó létesítményeket vizsgáltuk a rendelkezésre álló műszaki információkra,
valamint hasonló létesítmények hatásvizsgálatánál szerzett tapaszatalatokra alapozva.
A hatásbecslés tehát a 4129. sz. közút kulisszás kialakítására, a gázvezeték esetleges
tározótéren kívül helyezésére, a víz- és csatornahálózat módosítására (a vízbevezető sávon
történő megkettőzését), tehát mint kapcsolódó létesítményekre is kiterjed.
A tervezett fejlesztés szükségessége
A tervezett fejlesztés alapvető célja a Felső-Tisza szakasz árvízi biztonságának javítása, az
ukrán-magyar határvízi megállapodásnak és a hazai mértékadó árvízszintet újonnan
meghatározó rendelet előírásainak a teljesítése.
A Felső-Tisza-vidék az ország legárvízveszélyesebb térségei közé tartozik. A veszélyeztetettség
itt elsősorban az árvizek rendkívül gyors kialakulása miatt áll elő. A Felső-Tisza és
mellékfolyóinak vízjárását szinte teljes mértékben az országhatáron túli (romániai és ukrajnai),
hegy- és dombvidéki vízgyűjtők földrajzi, meteorológiai, területhasználati és vízgazdálkodási
sajátosságai határozzák meg. Az árvízvédekezés megszervezésére és végrehajtására mindössze
1-2 nap áll rendelkezésre, mert az árvizek a csapadékhullás kezdetétől 12-36 órán belül az
országhatár térségébe érnek, és 36-48 óra múlva már bekövetkezik a folyó tetőzése az
országhatárnál lévő Tiszabecsen. A védekezés sikerességét a teljes árvízvédelmi infrastruktúra
kiépítettsége, állapota és a védelmi szervezet felkészültsége alapvetően meghatározza.
Tivadarnál 2001-ben az áradás mértéke a 11 métert is elérte két nap alatt, jelentős víztömeget
képviselve, megközelítve, esetleg meghaladva a 4000 m3/s-ot.
ÖKO Zrt.
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Az elmúlt két évtizedben észlelt, minden korábbit sok helyen jelentősen meghaladó, számos
töltésszakadást előidéző árvízszintek egyértelműen jelzik, hogy a Felső-Tiszai árvízvédelmi
rendszer úgy az ukrán, mint a magyar oldalon sürgős továbbfejlesztésre szorul. Az árvízszintek
fokozatos emelkedése szinte a teljes vízgyűjtőn jellemző. A kiváltó okokat számos elemzés és
tanulmány vizsgálta. Ezek szinte mindegyike azt jelzi: a jövőben folytatódhat az árvízszint
növekedés, ezért annak kezelésére mielőbb fel kell készülni.
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2. A tervezett fejlesztés műszaki jellemzői
2.1. Tisza-Túr-közi tározó
A Tisza-Túr-közi tározót (lásd 1. ábra) határoló tervezett töltés füvesített földmű, 1:2,5-es
kétoldali rézsűhajlású, 4,0 m koronaszélességű, és mindkét oldalon 10-10 m (helyenként 5-5 m)
széles fenntartási sávval. A tározótöltések az üzemelési, fenntartási, valamint a védekezési
feladatok elősegítése érdekében 3,0 m széles zúzottkő koronastabilizációval kerülnek kiépítésre.
A burkolt közutaknál, valamint a fontosabb földútkeresztezéseknél minden estben kialakított
csatlakozás, átvezető rámpa kerül kialakításra. A tervezett védvonal az előírások szerint
tartozékokkal (sorompók, szelvénykövek, kerékvetők, stb.) ellátott.
Az előirányzott maximális tározási vízszint fölött 0,5 m-es magassági biztonságot feltételezve
törekedtek arra, hogy az átlagos töltésmagasság ne haladja meg a 4,0 m-t, így az átlagos
vízmélység 2,6 m alatt van.
A tározótöltés a szennyvíztisztító telepet kikerülve a 4129. sz. utat és az Öntöző csatornát
keresztezve déli irányban halad az Öntöző csatorna mellékágával párhuzamosan. Az Öntöző
csatorna nyomvonalától a töltés nyomvonala elágazik, és a tiszabecsi kavicsbányát ÉNy-felől
megkerülve keresztezi a Palád-Csécsei-főcsatornát, majd a főcsatorna balpartján haladva,
kikerülve a csatorna mentén lévő állattartó telepet eléri a 491. sz. utat. Innen a 491. sz. úttal
párhuzamosan halad DNy-i irányban, majd Sonkádnál csatlakozik a Túr jobb parti töltéshez. A
tározótöltés a 491. főút és a 4129. sz. út között a Túr jobb parti töltésével közösen fejlesztve
történik, ~7000 fm hosszon. A töltések mintakeresztszelvényeit a 3. ábra mutatja be.
A töltésépítéshez 2 500 000 m3 elsősorban kötött földanyagra van szükség. Ehhez
anyagnyerőhelyeket kell nyitni a töltéstől olyan távolságban, mely nem veszélyezteti a töltések
állékonyságát, ugyanakkor kellő közelségben van ahhoz, hogy a szállítás ne növelje
indokolatlanul a kiviteli költségeket. Az anyagnyerőhelyek kiválasztásánál - a talajmechanikai
megfelelőségen túl - további szempont, hogy régészeti és természetvédelmi érdekeket ne, illetve
minél kevésbé sértsen, hogy a terület milyen művelési ágba és milyen minőségi osztályba
tartozik, valamint hogy a kiválasztott terület lehetőleg kevés tulajdonost érintsen. A
kiválasztásnál szempont még, hogy az anyagnyerőhely lehetőség szerint a tározó belsejébe
essen. A számításba vett tározóterületeket (melyek igénybevételéről a későbbiekben jelen
hatásbecslés megállapításai és az anyagnyerőhelyeken található földanyag alkalmassága alapján
a Kivitelező dönt) az 1. ábrán jelöltük.
A tározó legfontosabb műszaki adatai:
A vízkivétel helye: Milota-Tiszabecs között a Tisza 739,9 fkm (Tisza bal part 155+400 tkm)
Ökológiai vízpótlás naperőmű segítségével:
0,5 m3/s
MÁSZ (Tisza 739,9 fkm):
121,63 mBf
Tározási szint:
118,00 mBf
Töltéskorona:
118,50 mBf
Térfogat:
42,0 millió m3
Vízfelület:
15,8 km2
Átlagos vízmélység:
2,6 m
Árvízszintcsökkentő hatása a Tiszán a vízbeeresztő műtárgy szelvényében:
50 cm
Tározó töltés hossza
25,08 km
Töltés építés (Trρ=90%):
2 500 000 m3
Anyagnyerőhelyek tervezett (becsült) területe
138,8 ha
Az új és a Túr töltésbővítés területfoglalása:
~ 95 ha
Beeresztő és leeresztő műtárgy
1-1 db
ÖKO Zrt.
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3. ábra

ÖKO Zrt.

A töltések mintakeresztszelvényei
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A tervezett vízbeeresztő műtárgy a Milota és Tiszabecs települések között a Tisza 739,9 fkm,
azaz a tiszai fővédvonal 155+400 tkm szelvénye környezetében a meglévő tiszai töltés
védelmében kerül kialakításra, majd a műtárgy elkészülte után a tervezett bekötő töltések közötti
tiszai fővédvonal elbontásra kerül. A tározó vízbeeresztő műtárgyának kialakításánál 10 db 8 m
szélességű, kettős elzárást biztosító acélszerkezetű szegmenstáblás műtárgy kialakításával
valósul meg. A műtárgy tervezett küszöbszintje: 117,50 mBf.
A tározótér és környezete vízpótlásának kialakítása
A vízpótlás gravitációsan csak I. fokozatú, vagy azt meghaladó árvizek esetén biztosíthatók.
Jelen fejlesztés (komplex vízgazdálkodási megoldást kínálva) a vízhiányos állapotok kezelésére
a nyári kisvizes időszakba is lehetővé teszi a vízkivezetést. Ennek érdekében a beeresztő
zsilipnél egy napenergiára épülő elektromos szivattyúkkal ellátott szivattyúállás kiépítését is
tervezik, mellyel 0,5 m3/s vízhozam a tározóba kivezethető. A tározó vízrendszerének
belvízlevezető, vízkormányzó képességének javításához szükséges a csatornák rekonstrukciója
az alábbiak szerint:
1. táblázat
Kezelő

VIZIG

VGT

VIZIG

A rekonstrukcióval érintett csatornák

Csatorna neve
Palád-Csécsei
Andor
Jer
Cserháti
Jer-felső
Rizstelepi
Kör
Nagydeje
Hodossy
Nagyvityi
Kisvityi
Rizstelepi
Határ
Gyepü
Belvízelvezető csatornák összesen:
Vízpótló csatorna 1-0
Vízpótló csatorna 1-1
Vízpótló csatorna 1-2
Vízpótló csatorna 1-3
Vízpótló csatorna 1-4
Vízpótló csatorna összesen:

Érintett hossz
(km)
10.5
2.34
1.08
2.89
1.22
2.02
4.41
1.2
3.04
2.11
2.33
2.33
3.61
1.05
40.13
6.89
2.59
2.22
1.1
0.13
12.93

Kitermelendő iszapmennyiség
(m3)
21000
2340
1080
2890
1220
2020
4410
1200
3040
2110
2330
2330
3610
1050
50630
10335
2590
2220
1100
130
16375

A tározóhoz kapcsolódóan természetvédelmi és vízvisszatartási céllal a tározótól északra lévő
holtmedrek rekonstrukciójára is sor kerül, bekapcsolva azokat a vízpótló csatornák rendszerébe.
2. táblázat A rekonstrukcióval érintett holtmedrek

ÖKO Zrt

Kezelő

Holtmeder neve

Területe
(ha)

VIZIG
HNPI
Magán

Nagy szeg holtmeder
Haláborszegi holtmeder
Meggy-Kereki holtmeder
Érintett holtmedrek összesen:

17.2
15.8
7.6
40.6
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A vízpótló és elvezető rendszer részeként 19 műtárgy kerül kiépítésre, melyből 6 esetében a
tározási időszak alatt szivattyúk is telepíthetők (az 1. ábrán S jelű műtárgyak).
Üzemeltetés árvízi tározás során
A tározó feltöltésére a beeresztő műtárgyon keresztül kerül majd sor, melyen keresztül
maximálisan 750 m3/s vízhozam bevezetésével számolnak. A vízbevezetés időtartama várhatóan
20 óra. A beeresztéssel 50 cm-es vízszintcsökkenés érhető el. A tározó legmélyebb pontja a
kivezetés szelvényénél 113,10 mBf magasságú. A tározó területén belül a leeresztő zsilip
mentén, a Túr töltés, és az északi töltés tiszakóródi térségében az átlagos terepmagasság 114,0
mBf (kialakuló vízmélység 4,0 m). A déli töltés sonkádi szakaszán 115,80 mBf (kialakuló
vízmélység 2,2 m), míg a tározó Milota, Tiszabecs közigazgatási területén 116,5 mBf-i
terepszintből kiindulva 1,5 m-es vízmélységgel lehet számolni. A tározó területén belül
kialakuló átlagos vízmélység 2,6 m. A tározó feltöltésekor a tározó összes zsilipje lezárásra
kerül.
A terület vízborítottságának várható tartóssága az árhullám levonulásának függvényében a
vízbeeresztés megkezdésétől a vízkivezetés befejezéséig átlagosan 14 nap.
Az árhullám levonulását követően a vízkivezetés 2 helyen, a leeresztő zsilipen (50 m3/s
vízszállítási kapacítás) keresztül, illetve a Palád-Csécsei-főcsatorna torkolati zsilipén keresztül
(4,85 m3/s) kizárólag gravitációsan történik. A tervezett csatornarekonstrukciókkal, illetve
műtárgyépítésekkel a mezőgazdasági művelésben lévő területekről a hatékony vízlevezetés
megoldható.
Üzemeltetés árvízmentes időszakban
A tervezett létesítmények komplex vízgazdálkodást tesznek lehetővé. Nem csak a víztöbblet
kezelését, hanem a vízhiányos időszakok hosszát is hatékonyan rövidítik. A kisvízi időszakban a
tervezett vízpótlás során beemelendő vízmennyiséget napenergiára épülő szivattyútelep fogja
biztosítani, melynek kapacitását 0,5 m3/s vízhozamban állapították meg. A 3. táblázatban a
vízpótló csatornák funkcióit foglaltuk össze:
3. táblázat:

A vízpótló csatornák funkciói

Vízpótló csatorna
száma
1-0

1-1
1-2
1-3
1-4

ÖKO Zrt

Feladata
A tiszai vízkivételnél kivett vízmennyiség szétosztása
Gyepű csatorna vízellátása
Határ csatorna vízellátása
Kisvityi csatorna vízellátása
Nagyvityi csatorna vízellátása
A Palád-Csécsei főcsatorna vízellátása
Kör csatorna vízellátása
Vizes élőhelyek vízpótlásának biztosítása
A Nagy szeg holtmeder vízpótlása
A tározó Déli területeinek vízpótlása
A Halábor szegi holtmeder vízpótlása
A Meggy-Kereki holtmeder vízpótlása
A tiszakóródi Rizstelepi csatorna vízpótlásának a biztosítása
Vizes élőhelyek vízpótlásának biztosítása
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Anyagnyerőhelyek
A bejelölt anyagnyerőhelyek a jelenlegi tervek szerint nem kerülnek megvásárlásra, azok csak
mint lehetséges, töltésépítésre alkalmas területeket veszik számításba. A talajmechanikai
feltárások folyamatosak, az összes terület előzetes feltárása a töltésnyomvonal feltárásával kb. 2
hónap. Amennyiben az anyagnyerőhely talaja töltésépítésre alkalmas lesz, a majdani Kivitelező
egyezik meg ezek kitermeléséről a tulajdonossal. Amennyiben a kitermelés elkezdődik:
 akkor várhatóan ~20-40 cm humuszmentésre lesz szükség (talajvédelmi és
humuszmentési terv alapján, melyet a majdani kivitelező készített el a valóban
alkalmas területekre)
 a töltésépítésre alkalmatlan talajokat ideiglenesen deponálni kell, ha az alatta lévő
talajok alkalmasak és mennyiségük kitermelésre érdemesek.
 a gyakorlatban általában maximum 3 m mélységig tervezik a kitermelést, de ez több
tényező függvénye: pl. talaj és talajvízviszonyok, tulajdonossal történő megállapodás
stb. Ebben az esetben a felhagyáskor (humuszvisszatartítés után) az eredeti tereptől
~2,5-2,6 m mélységű terület marad vissza. A végleges felhagyás a fentiek
figyelembevételével kb -1,0 és -2,5 m mélységű végleges terepet jelenthet.

2.2. A Palád-Csécsei vízrendszer rekonstrukciója
A rekonstrukciós munkálatok előirányzásánál két fő szempontot vettek figyelembe. Az egyik a
biztonságos belvízelvezetés megteremtése, tekintettel arra, hogy az öblözet felső vízgyűjtő
területét az árapasztó tározó üzemelése alatt le kell választani, a másik a vízvisszatartási
lehetőségek kialakítása a mederben, illetve a csatornát környező mély területeken.
A hatékony vízkormányzás érdekében a jelenlegi vízrendszer esésviszonyainak az átalakítása
szükséges oly módon, hogy árvízmentes időszakban (nyitott zsilipek mellett) önálló
vízrendszerek jöjjenek létre (Alsó-Öreg-Túr, Paládvíz, valamint Palád-Csécsei), de amikor a
belvízhelyzet szükségessé és lehetővé teszi, a vízátvezetés megoldható legyen. Az Alsó-ÖregTúr és a Palád-Csécsei főcsatorna közötti kapcsolat érdekében új „Összekötő-csatorna”valósul
meg. A rekonstrukció részeként megvalósul a
 a Palád-Csécsei-főcsatorna rekonstrukciója (5+900-16+360 km között)
 tervezett Összekötő-csatorna megépítése ~5,4 km-en,
 számos további kisebb műtárgy építése és helyreállítása.
Az öblözet és a tározó fejlesztése összekapcsolásának alapvető oka, hogy a megépülő árapasztó
tározó üzembe helyezése esetén a töltést keresztező zsilipek (Z és S jelű műtárgyak) lezárásra
kerülnének, továbbá megtörténne az S jelű műtárgyaknál a mobil szivattyúk telepítése. A Z jelű
zsilipek alatti csatornaszakaszok belvízterhelése minimális, tekintettel arra, hogy a felső
vízgyűjtő területét az árapasztó tározó leválasztotta. Ezeken a szakaszokon a keletkező belvíz a
torkolati zsilipek nyitásáig a mederben tározódik. Az S jelű műtárgyaknál a rávezető csatorna
belvizeit át kell emelni az árapasztó tárózóba. Az átemelés során a szivattyúkapacitás úgy van
meghatározva, hogy az összhangban van a fölötte lévő belvízelvezető csatorna adott
szelvényének mértékadó vízhozamával. Ebben az esetben az Alsó-Öreg-Túr irányából
belvízátvezetés emelés nem történne a Palád-Csécsei-főcsatorna irányába. A tervezett
fejlesztések összehangolt üzemeltetése az öblözet belvízi biztonságát jelentésen növelni fogja.

ÖKO Zrt
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3. A tervezett fejlesztés környezeti hatása
3.1. Hatótényezők, hatásfolyamatok, vizsgált hatásterület
A környezeti hatásvizsgálatok első lépéseként a tervezett tevékenységet hatótényezőkre bontjuk,
és meghatározzuk a hatótényezőkből kiinduló lehetséges (potenciális) hatásfolyamatokat. Azért
nevezzük ezeket potenciális hatásfolyamatoknak, mert e fázisban még minden a tevékenység
végzése során elképzelhető hatásfolyamatot számításba veszünk, és csak a munka későbbi
fázisában, a helyszíni adottságok ismeretében lehet a valóban megjelenő folyamatokra
koncentrálni a vizsgálatokat.
A potenciális hatásfolyamatok bemutatásának jól bevált gyakorlata a hatásfolyamat-ábra
készítése. A hatásfolyamat-ábrák elvi jellegűek, ami azt jelenti, hogy a tervek ismeretében ezen
környezeti folyamatok kialakulására lehet számítani. A hatásfolyamat-ábra készítését minden
esetben meg kell, hogy előzze a hatótényezők összegyűjtése. Ehhez a tervezett tevékenységet
kell a környezeti hatást kiváltó lépésekre, szakaszokra bontani.
A tervezett beavatkozások legfontosabb hatótényezői a következők:
 Területfoglalás (átmeneti és tartós)
 Építési tevékenység (Töltésépítés - Műtárgyépítés - Műtárgy-rekonstrukció)
 Szállítási tevékenység
 Anyagnyerőhelyek kialakítása és kitermelése
 Árvízi tározás
 Vízkormányzás, vízkészlet-gazdálkodás, rendszeres tározás
 Egyéb kiegészítő tevékenységek (pl. növénytelepítés - kotrás - mederalakítás infrastruktúra elemek átépítése)
 Tározó léte (elsősorban vizuális megjelenése)
A következőkben a tervezett árapasztó tározók létesítésére vonatkozó potenciális hatásfolyamatábrát mutatunk be. (Lásd 4. ábra.)
A hatásfolyamat-ábra felépítése a hatásvizsgálatoknál megszokott: tehát az első oszlop az
érintett környezeti elemet, vagy rendszert jelzi. A második oszlop sorszámozás, a tervezett
tevékenység várható hatótényezői a harmadik oszlopban szerepelnek. Adott hatótényező mindig
annál a környezeti elemnél jelenik meg, amelyre közvetlenül, áttétel nélkül hat. Egy hatótényező
egyszerre több környezeti elemre is hathat közvetlenül, persze más-más módon. Ilyenkor az
összes érintett környezeti elemnél szerepeltetjük. (Ilyenek például az 1., 5., 10., 14. és 18.
hatótényezők, azaz az építési munkák, melyek egyaránt hatnak a levegőre, a vízre, földre, az
élővilágra és a települési környezetre.)
A várható közvetlen hatások a negyedik, a közvetett hatások az ez után következő oszlopokban
szerepelnek. A nyilak a hatások tovagyűrűzését jelzik a végső hatásviselők irányába. A
tovagyűrűzés számtalan fázison keresztül történhet többnyire egyre csökkenő, ritkán erősödő
hatásfokkal. Általában a tovagyűrűzés alatt a hatások intenzitása lecsengő tendenciájú. A végső
hatásviselő általában az ökoszisztéma és/vagy az ember.
Az utóbbit az ábrán külön, kiemelten, az utolsó oszlopban kezeltük, mivel a környezetet érő
hatások, azaz a környezeti elemek/rendszerek állapotában beállt változások alapvetően az ember
szempontjából értelmezhetők és értékelhetők.
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4. ábra A tervezett beavatkozások várható környezeti hatásfolyamatai
Környezeti
elem/rendszer
Levegő

Felszíni és
felszín alatti
vizek

Hatótényező
1.
2.

Építési és kiegészítő tevékenység
Építési szállítás

3.
4.

Szivattyúzás
Árasztás, vízvisszatartás

5.

Építési tevékenység, anyagnyerőhelyek kialakítása
Egyéb kiegészítő tevékenységek (pl.
csatorna rek., kotrás, mederrendezés)
Árvízi tározás
Vízkormányzás, vízkészletgazdálkodás, rendszeres tározás
Területfoglalás, anyagnyerés
Építési és kieg. tevékenység
Hulladékkeletkezés és kezelés
Árvízi tározás
Területfoglalás, anyagnyerés
Mederkotrás iszapdeponálás
Építési és kiegésztő tevékenység,
szállítás
Gyepesítés, erdőtelepítés
Árvízi tározás

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
Élővilágökoszisztémák 14.
15.
Föld

16.
17.

Közvetlen hatás





→
→
→

→



→
→
→
→
→

Település

Táj

18. Vízkormányzás, vízpótlás, rendszeres
tározás
19. Építés, szállítás és szivattyúzás (zaj)
→
20. Árvízi tározás
→
21. Árvízi tározók léte

→
→

22. Töltések megjelenése
232 Árvízi tározók léte
.




Ideigl. levegőminőség romlás a
munkaterületeknél, a szállítási
útvonalak mellett, ill. a szivattyúk
környezetében
A páratartalom, szélviszonyok
esetleges változása
Felszíni és felszín alatti vizek
mennyiségi változása
Lefolyási viszonyok változása
Vízminőség-változás
Lefolyási viszonyok változása,
többletvizek megjelenése
Mennyiségi változások
Talajtömörödés
Talajszennyezés lehetősége
Hordaléklerakódás
Élőhelyek, egyedek, populációk
pusztulása, élővilág létfeltételeinek
változása
Új élőhelyek kialakulása
Szárazföldi állatfajok veszélyeztetése, új élőhelyek kialakulása
Invázív fajok terjedése
Vízigényes élőhelyek gazdagodása,
gyarapodása
Zajhatások a településeken
Haváriaveszély nő, árvízveszély
csökken
Területhasználati akadályok
Állagváltozás (régészeti értékek,
épületek, építmények)
Tartós vizuális hatás
Tájhasználati lehetőségek bővülése

Közvetett hatások

Ember, mint végső
hatásviselő
Zavarás, kellemetlenség a
lakott területen

Mikroklimatikus változás

Helyi levegőmin. vált.

Vízmennyiség és minőség
változása

Árvízi veszélyeztetettség
csökkenése
Használatok lehetőségének változása

Talajminőség-változás

Hasznosíthatóság
változása

Élőhelyek változása
Populációk módosulása
Természetvédelmi
problémák és előnyök
Fajdiverzitás módosulása,
barrier kialakulása
Fajdiverzitás növekedése
Ideiglenes zavarás
A települések eltartóképességének növekedése
Fenntartás növekedése
Tájkép, tájpotenciál és
tájhasználatok változása

Félkövér betűkkel a legfontosabb hatásokat emeltük ki.
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A tározó létesítésével és működtetésével kapcsolatos haváriás szennyezéseket a hatásfolyamatábrán nem tüntettük fel. A legkomolyabb havária esemény a töltések szakadása lehet. Megfelelő
kiépítés, rendszeres ellenőrzés és fenntartás esetén azonban ilyennel nem kell számolni, ezért e
szélsőséges esetet a környezeti tanulmányban nem tárgyaljuk. Az üzemeltetés során esetlegesen
előforduló haváriák a következők lehetnek:
– anyagnyerőhelyekből kialakított élőhelyek vízminőség romlása,
– mezőgazdasági tevékenységből eredő szennyezések,
– árvízi feltöltés esetén szennyezőanyagok bejutása a tározóba.
***
A vizsgálandó területet (előzetesen becsült hatásterületet) térképen is megjelenítettük. Lásd 5.
ábra. A kedvező hatások hatásterülete akár ennél is kiterjedtebb lehet, a Felső-Tisza térség
legfelső északkeleti részén érvényesülhet.
5. ábra Vizsgálandó terület - becsült hatásterület
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A hatásterületek a következőképpen összesíthetők:
– Alapvető fontosságú hatásterület a tározók és az anyagnyerőhelyek területe elsősorban
azért, mert ezen területeken az eddigi területhasználat megszűnik, a rajtuk lévő
természetes élővilág elpusztul.
– A Palád-Csécsei rendszeren tervezett beavatkozásoknál a vízfolyások, csatornák 100100 m-es környezetét tekintjük ugyanezen okokból hatásterületnek.
– A felszín alatti vizek szintje árvízi tározáskor - korábbi modellezések eredményei
szerint - a tározók néhány száz m-es környezetében változik. (Így ez nem növeli tovább
a hatásterületet.)
– Számos hatótényezőnél az eddig meghatározott hatásterületnél bővebb hatásterülettel is
számolnunk kell. Ezek elsősorban kedvező hatások hatásterületei, lásd pl. többletvizek
miatt kedvezőbb életfeltétele az ökoszisztémáknál, a tájhasználatváltás eredménye a
települések élhetőségét tekintve. Ezeket jelen fázisban az érintett települések
közigazgatási területeivel azonosítjuk.

3.2. A vizsgált térség legfontosabb érzékenységi, terhelhetőségi jellemzői
Környezeti elemenként vizsgálva a térség érzékenységi tényezőiről, legfontosabb
állapotjellemzőiről a következőket lehet elmondani:
 Levegő: A térség a levegő minősége szempontjából az ország alacsonyan terhelt területei
közé tartozik. A térségben jelentős légszennyező ipari források nincsenek. Így a levegő
terhelése kommunális, mezőgazdasági és elsősorban és meghatározó módon a közlekedési
terhelésekből adódik. Ezek azonban inkább a források szűkebb környezetének lokális
levegőminőségére gyakorolnak kedvezőtlen hatásokat. Ráadásul a tervezett töltésfejlesztés
nyomvonalát csak egy nagyobb (Fehérgyarmat-Tiszabecs közötti 491. sz. főút) és egy
kisebb fogalmú út (Kölcse-Tiszakóród) keresztezi, illetve egy kisebb forgalmú úttal
(sonkádi osztóműnél) fut párhuzamosan. Így a közlekedési terhelések sem jelentősek. A
terület a levegőminőség szempontjából tehát nem tekinthető érzékenynek.
 Vizek: A vizsgált, felszíni vizekben gazdag térség a 28/2004. (XII.25.) számú, a
vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes
szabályairól szóló KvVM rendelet szerint az általános vízvédelmi kategóriába tartozik. A
felszíni vizek minősége elsősorban a külföldről érkező vizek minősége által
meghatározott, változó minőségű mind a meghatározó komponensek vonatkozásában,
mind időben. Ez érzékenységi jellemzőként minősíthető. A felszín alatti vizek közepes
mélységben találhatók, jellemzően nem szennyezettek, azonban a térség nagyobb része a a
felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.17.) Korm. rendelet alapján mégis az
érzékeny területek közé tartozik.
 Föld, talajok: A térség talajainak többsége vízhatás által befolyásolt módon alakult ki. Így
viszonylag érzékenyek különböző szennyezésekre. Alapvetően azonban itt is azt
mondhatjuk ki, hogy jellemzően nem kell szennyezettségükkel számolni. A térség
beépítettségének aránya az országos átlagnál alacsonyabb.
 Élővilág-ökoszisztémák: A térség ökológiai értékekben bővelkedik, többféle védettséget
is élvez. A fejlesztéssel érintett Túr töltés-szakasz Újkóródtanya vonaláig a SzatmárBeregi Tájvédelmi Körzet része, illetve a Natura 2000 hálózathoz tartozó Szatmár-Bereg
Madárvédelmi Terület (HUHN10001) része. A Palád-Csécsei-főcsatorna jelentős szakasza
és az új Összekötő csatorna több Natura területet érint (HUHN2053, HUHN20054,
HUHN10001). A tiszai bevezető műtárgy Natura 2000 természetmegőrzési és
madárvédelmi, illetve Ramsari területet is érint. A terület teljes egészében a magas
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természeti értékű területek közé tartozik (MTÉT). A települések belterületein kívül a teljes
térség az országos ökológiai hálózat valamelyik övezetébe került besorolásra. Ökológiai
szempontból tehát érzékenynek tekinthető a terület, terhelhetősége alacsony.
 Épített elemek, települési környezet: Érzékenységi tényezőként kezeljük a zajt a
nagyobb forgalmú utak mentén. Itt a 491-es Fehérgyarmat – Tiszabecs közötti út a
kiemelendő. Itt forgalomtól függően akár már jelen is lehet határérték túllépés az úthoz
legközelebb eső házak esetében. Szintén érzékenynek tekinthetők a töltés közeli
települések területe, mivel a feltöltéskor a talajvíz emelkedése az építmények állapotának
romlását okozhatja a töltés menti néhány száz méteres környezetben, illetve a szállítások
miatti rezgésterhelés miatt a települések főútjain található rossz állapotú építmények.
 Ember: A lakosság érzékenységét jelen térségben az országosnál rosszabb gazdasági
helyzet határozza meg. Ez jelentős, figyelembe veendő tényező. (Azaz a fejlesztések nem
okozhatják az itt élő lakosság gazdasági-társadalmi helyzetének további romlását.)

3.3. Várható környezeti hatások
A várható környezeti hatásokat környezeti elemek/rendszerek bontásban részletesen vizsgáltuk a
környezeti hatástanulmányban. Az értékelés legfontosabb megállapításait mutatjuk be röviden
az alábbiakban:
Levegőminőség
 Az építési munkákból származó porszennyezés időjárási viszonyoktól függően terhelő
hatású is lehet, különösen Sonkád, Milota, Tiszabecs, Újkóródtanya (Tiszakóród) egyes
részein, illetve Botpalád keleti részén. A hatások minimalizálása érdekében a kiporzásra
hajlamos földanyagot szállító tehergépjárműveket ponyvával kell letakarni, továbbá a
munkaterületek és a szállítóutak porzó felületeit száraz időszakban nedvesíteni (locsolni)
szükséges. Így a terhelés minimalizálható, elviselhetővé tehető.
 Az építési tevékenység munkagépeinek légszennyezése számításaink alapján a
munkálatokhoz legközelebb eső lakott részeken várhatóan nem okoznak sem órás, sem
napi határérték túllépést, azaz semleges hatású. A lakóterületek közelében gyorsan,
többnyire néhány nap - néhány hét alatt lezajlanak az egyes levegőszennyező
munkafázisok, tehát a környezetterhelés csak rövid időszakban valósul meg.
 Az építési szállításból adódó, a lakóterületeket érő többletterhelés ugyan kimutatható lesz,
de számottevő levegőminőség romlás nem feltételezhető, amennyiben a tározón belüli,
illetve annak közvetlen közelében lévő anyagnyerőhelyek használata valósul meg és a
szállítás amennyire lehetséges a közutak igénybevétele nélkül, a lakott területek
elkerülésével bonyolítható. Így a szállítások hatása az esetek nagy többségében semleges,
egy-egy rövidebb szakaszon – lakóterületen elviselhető lehet.
 A levegőminőség a vizsgált tevékenység következtében csak a fejlesztési munkák
időszakában változik. A működtetés időszakának hatásai a jelenlegi töltésfenntartástól
nem tér el (semleges hatás). A tározó működtetése kapcsán szükségessé váló szivattyúzás
levegőkörnyezeti hatások szempontjából semlegesnek tekinthető.
 A tározó létesítése és üzemelése során haváriás levegőszennyezéssel nem kell számolni.
Felszíni és felszín alatti vizek
 Az építkezés felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatása a munkák idején a
kivitelezési módjától függően semleges-elviselhető lehet.
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Az építési munkák során közvetlen vízszennyezés csak havária esetében fordulhat elő,
melynek alacsony valószínűsége miatt a kockázat elviselhető.
A kiegészítő tevékenységek (csatornarekonstrukció, kotrás, mederrendezés) hatását a
felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozóan javítónak (sőt esetenként akár
értékteremtőnek is) minősítjük.
Jelen esetben a fejlesztés célja egy a kritikus térségben megvalósuló árvízi tározó,
melynek megnyitása esetén az árvízcsúcs a bevezetés szelvényében 0,5 m-rel
alacsonyabban vonul le. Ez a töltések megváltozott MÁSZ értékeknek megfelelő
kiépítésével párhuzamosan hosszútávra biztosítják a biztonságos árvízlevezetést. Az
árvízveszély csökkentése a környezet egésze, az emberi életkörülmények, a térségben
élők szempontjából is javító hatásnak minősül. A felszíni vizek szempontjából a változás,
azaz az árvizek magasabb szintű levonulása nem jelent érdemi változást, azaz semleges
hatású. A tervezett kiegészítő fejlesztések vízmennyiségre gyakorolt hatását
összességében javítónak ítéljük. A vízpótlás lehetősége mennyiségi szempontból szintén
javító hatású, bár az előzőnél kisebb mértékben.
A tervezett tározó működése a felszíni víz minőségét a tározókban és a tározókat
befogadó vízfolyásokban kismértékben ronthatják, de a hatás olyan ritkán és rövid ideig
tarthat, hogy elviselhető mértékűnek minősítjük.
A vízpótlás-vízkormányzás során a területre olyan többletvizek juttathatók, amelyek a
vízszegény időszakokban akár jelentősen is javíthatják a felszíni vizek minőségét, ezért ezt
javító hatásúnak értékeljük.
A tervezett fejlesztések felszín alatti vizek mennyiségére gyakorolt hatása kedvező, azaz
többletvizek megjelenésére, a vízszintek lokális növekedésére lehet számolni. A hatás a
vizek szempontjából javító.
A tározás során, normál üzemi körülmények között a tározó felszín alatti vizeinek
minőségét csak elviselhető hatások érik.
A hordalék lerakódással kapcsolatos hatások a tározó legnagyobb részén várhatóan nem
fog kimutatható hatásokat okozni, így mennyiségi szempontból minősítése semleges.
Egyenletes lerakódás és viszonylag tiszta tiszai víz esetén a mezőgazdaság számára akár
javító hatású lehet a többlet szervesanyag lerakódása.
Az anyagnyerőhelyek kialakítása speciális hatótényező a vizek esetében, hiszen az addig
felszín alatti víznek tekintett talajvíz a megnyitott gödörben felszíni vízzé válnak. A
litológiai ablak megnyitásával bármilyen esetleges szennyezés a korábbinál könnyben jut
lefelé, ezért kialakításuknál ezt is figyelembe véve gondosan kell eljárni. A haváriás
szennyezéseket lehetőség szerint meg kell előzni, el kell kerülni. Ugyanakkor az
anyagnyerőhelyek értékes élőhellyé is válhatnak, amennyiben biztosítják a rendszeres
vízfrissítést, az a felszíni vizek szempontjából értékteremtőnek (új vízfelület
megjelenése), a felszín alatti vizek szempontjából javító hatásúnak minősül. (A kedvező
hatások létrejöttének feltétele ezekben a víztestekben a jó vízminőség megőrzése.)

A tervezett tevékenység a fejlesztés vízgazdálkodási céljával és a VKI-s célokkal is
egybeesik.
Föld, talaj
 A talajok mennyiségében és minőségében is számottevő változásokat okoznak a
területigénybevételek. A kedvezőtlen hatások mérsékelhetők, de mindenképpen
számottevők, minősítésük a megvalósítás módjától függően elviselhető-terhelő
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kategóriába sorolhatók, annak ellenére, hogy összesen több mint 200 ha terület
érintettségével számolhatunk.
 Az árasztások a földterületre nézve a tározás időszakában a használatokra vonatkozóan
megszüntető. A tározás rövid, néhány napos időszakában a tározó területe, mint vízfelület
működik és nem, mint mező-, erdő- vagy gyepgazdálkodás területe. Mivel azonban a hatás
igen rövid időszakra korlátozódik, így ezt elviselhető kedvezőtlen hatásnak minősítjük.
Élővilág, ökoszisztémák
Építés
A töltések és új csatornák építése, a töltésmagasítás, az anyagnyerőhelyek létesítése
jelentős területfoglalással és a növényzet kiirtásával jár. Az elfoglalt területen
megközelítőleg 70 ha a közösségi jelentőségű élőhely és további kb. 50 hektár az egyéb
természetszerű, számos faj számára élőhelyként funkcionáló terület. A töltésépítés során
mintegy 400 idős diófa is elpusztul. A területfoglalás és növényirtás hatásait az
ökológiailag értékes élőhelyek jelentős arányú csökkenése, valamint a területen élő és
szaporodó közösségi jelentőségű és védett fajok életfeltételeinek romlása miatt
összességében terhelőnek értékeljük. A javaslatokban megfogalmazottak maradéktalan
megvalósítása esetén a hatás elviselhetőre csökkenhet.
 A mederkotrási, medertisztítási, iszapdeponálási munkák elvégzése a víztér élővilágára
terhelő-károsító-megszüntető lehet, amennyiben a beavatkozás az élővilágvédelmi
javaslatok maximális figyelembe vételével történik – semleges-elviselhetőre csökkenthető.
 Az építési munkák, humuszdeponálás, felvonulás és szállítás hatótényező élővilágot érintő
hatásait fészkelési időszakon kívüli munkavégzés és az özönfajok terjedésének
megakadályozása érdekében végzett rendszeres kaszálás megvalósítása esetén
semlegesnek értékeljük.
 A növénytelepítés hatótényező élővilágot érintő hatásait az özönfaj-veszély megfelelő
kezelése mellett semlegesnek értékeljük. Honos fajtájú csereerdősítés javító hatású.
Összességében az építés hatását az élővilágra nézve terhelőnek minősítjük. A javaslatok
teljeskörű figyelembevételével a hatások elviselhetővé mérsékelhetők.


Üzemelés
 Összességében a vésztározás a szárazföldi élővilágra egymással ellentétes hatásokat okoz.
Az árasztás során, valamint a megemelkedő vizek miatt számolnunk kell megsemmisítő,
megszüntető hatással. Lásd pl. a növényzet kimosódása, a helyhez kötött, korlátozottan
mozgásképes állatok (pl. lárvák, hernyók, tojások, madárfiókák, stb.) elpusztulása.
Ugyanakkor a vizes élőhelyek, a vízigényes fajok számára még az alacsony gyakorisággal
megjelenő víztöbblet is javító hatású. A tapasztalatok szerint az élőhelyek az árasztás után
idővel regenerálódnak. Az árvízi tározás élővilágra gyakorolt hatása tehát az elviselhető és
a javító között változhat annak tükrében, mikor és milyen gyakran érkezik a víztömeg és
melyik élőhely vagy faj reakcióját vizsgáljuk éppen.
Összességben a tervezett vízvisszatartás, vízpótlás, vízkormányzás a térség élővilágának
életlehetőségeire kedvező, javító hatású amennyiben a tervezett vízpótlórendszer teljes
egészében és rendszeresen üzemelni fog.
Művi elemek, települési környezet, régészeti értékek
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A térség művi elemei közül csak a töltések építményeiben (Túr, illetve kisebb tiszai
gátszakasz a vízbevezető műtárgynál) kerül sor változásra. Ezek fejlesztése történik, az új
követelményeknek megfelelően, tehát a változás javító. Más művi elemben, kultúrtörténeti
emlékben, illetve a települési környezeti jellemzőkben a tervezett fejlesztések hatására
változás nem várható, a hatás semleges.
A zajterhelési határértékek egyes, Sonkád, illetve Milota települések lakott
területeihez legközelebb eső részeken várhatóan nem biztosíthatók az építkezés egyegy rövid időszakában. Az itt végzett munkáknál csökkentett méretű géplánccal,
amennyire csak lehetséges a gépeket nem egyidőben működve javasolt végezni a munkát.
Emellett a kivitelezőnek - szükség szerint - határérték-túllépés engedélyezését kell
kérelmeznie majd. Így a zajterhelés ezeken a területen is elviselhető (egyes helyszíneken,
esetenként terhelő) lesz.
A közlekedési zajterhelés a jelenlegi, az utakhoz közel eső épületeknél terhelő
zajállapothoz képest az eredendően nagyobb forgalmú utak esetében kisebb, de a kisebb
forgalmú utakon jelentősebb mértékű növekedést jelent. A hatást elviselhetőnek tekintjük.
A szállítást amennyire lehetséges ennek ellenére a közutak igénybevétele, lakott területek
érintése nélkül kell bonyolítani, e szempontból kedvező az anyagnyerőhelyek tározókon
belüli kialakítása. Emellett az elkerülhetetlenül szükséges tározón kívüli – településeket,
településrészeket – érintő szállítások esetében a szállítások ütemezése szükséges.
A rezgésterhelés várhatóan elviselhető a védendő objektumokra nézve. A későbbi,
esetleges vitás helyzetek megelőzése érdekében javasolt, hogy a Kivitelező rögzítse a
kritikus (szállítási útvonalhoz közeli épületek, padka hiánya, épületek rossz állapota, stb.)
szakaszokon a kiinduló állapotot az érintett útszakaszok melletti építmények
vonatkozásában.
A tározó működése zajhatás és rezgés szempontjából semleges, a mobil szivattyúk
esetenkénti használata idején néhány helyszínen éjjeli időszakban elviselhető.

Egészségügyi és társadalmi-gazdasági hatások
 A vizsgált tevékenységnél embert érő számottevő kedvezőtlen környezeti hatások csak az
építés fázisában várhatók, melynek időtartama a teljes vizsgált térségre nézve 2-3 évre,
egy-egy szakaszra nézve viszont csak néhányszor néhány hétre, hónapra tehetők. A
létesítés légszennyező anyag kibocsátása, illetve a zajterhelése rövid időszakokban és a
töltésépítés és a szállítás lokális környezetben esetenként eredményezhetnek az
egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációkat, de ezek a nem kívánt hatások egyegy helyszínen a munkálatok rövid időtartama miatt csak zavarásként érzékelhetőek,
egészségkárosodás bekövetkezése nem feltételezhető.
 A projekt eredményeképpen fellépő árvízi biztonság növekedés ugyanakkor
egyértelműen kedvező hatású egészségügyi szempontból. Egyrészt közvetlenül az
árvizek okozta halálesetek, illetve testi sérülések lehetősége, előfordulásának kockázata
csökken, de a közvetett egészségügyi hatások elkerülése is nagy jelentőségű (fertőzés
veszély elkerülése, rágcsálók elszaporodásának akadályoztatása, stb.).
 Az árvízi biztonság növekedése társadalmi-gazdasági szempontból rendkívül nagy
jelentőségű. A vagyonbiztonság növekedése egyértelmű és közvetlen következménye a
fejlesztéseknek, de emellett a nagyobb biztonság, kiszámíthatóság miatt hozzájárulhat
mind a mezőgazdaság, mind pedig az ipar, de végső soron akár a turizmus fejlődéséhez.
Így növeli az érintett települések népességmegtartó erejét is. A megvalósítás, ha
átmenetileg is, de elsősorban az alacsony végzettségű, képzetlenebb rétegek számára
nyújthat helyben munkalehetőséget, ami a vizsgált, munkanélküliség által nagymértékben
érintett térségben különösen kedvező.
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Társadalmi-gazdasági szempontból fontos előny a védekezési szükséglet (anyag, energia,
munkaerő és közvetlen ráfordítások) csökkenése.
 A tervezett komplex fejlesztés társadalmi, gazdasági hatásait javítónak, az egészségügyi
következményeket pedig semlegesnek ítéljük. (Így részletes elemzésüktől eltekinthetünk.)


Táj


A tájképi hatások az elviselhető/terhelő kategóriába, a tájszerkezetben és a
területhasználatban bekövetkező változások terhelő, a táj funkcionális működésére és
tájpotenciál változására ható tényezők semleges kategóriába sorolhatók.

Környezeti hatások becslése az országhatáron túli területekre
 A környezeti hatásvizsgálat részeként a nemzetközi eljárás elindítása nem
szükséges, mivel a tervezett tevékenység nem jár határokon átterjedő jelentős
mérvű ártalmas hatással. Az ukrán és magyar oldalon javasolt létesítmények
megvalósulásával mindkét oldalon kedvező hatások megjelenése várható. A teljes
felső-tiszai vízgyűjtőn javul az árvízbiztonság és a vízháztartási feltételrendszer,
mindkét területen megfelelően és kedvezően hasznosítható többletvizek jelennek meg,
mely a tájhasználatok és a természetvédelem feltételeit és lehetőségeit javítja.

A környezeti elemek és rendszerek vonatkozásában elvégzett vizsgálataink eredményeként
megállapíthatjuk, hogy nem találtunk olyan környezeti állapotváltozást, mely a tervezett
fejlesztést kizárná, vagy jelentősen korlátozná.
Az alábbiakban bemutatásra kerülő javaslatok megvalósításával a kedvezőtlen környezeti
változások minimalizálhatók.
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4. Javaslatok
4.1. Levegőminőség védelme
 A munkaterületek 500 m-es környezetében található települések esetén a határérték feletti
porszennyezés megelőzésére száraz időszakban a szélsebesség és szélirány függvényében
feltétlen nedvesíteni (locsolni) kell a munkaterületet és a szállítóutakat. Így a porképződés
megakadályozható, illetve jelentősen csökkenthető. Egyes időszakokban (meleg, száraz,
szeles meteorológiai körülmények) szükség lehet a települések közelében a napi
munkavolumen, a munkagépek számának csökkentésére is.
 A napi munkaforgalom terhelései nem okoznak határérték feletti terheléseket az utak
mellett. Ennek ellenére javasolható, hogy a létesítmények építéséhez szükséges
szállítóforgalom ne egyszerre terhelje a környező utakat. Ezt megfelelő
munkaszervezéssel, körültekintő organizációs terv készítésével lehet elérni.
 A munkagépek felvonulása csak a legkisebb utak esetén jelent számottevő, de határérték
alatti többletterhelést az utak környezetében. Ennek csökkentése érdekében célszerű a
forgalom megfelelő szervezésével a felvonulást hosszabb időszakban elnyújtani. (Pl.
naponta csak egy-egy helyszín felvonulását biztosítani a koncentráltabb szennyezések
elkerülésére. Ezt az organizációs terv készítésekor kell megoldani.)

4.2. Felszíni és felszín alatti vizek
 A felszíni lefolyás eróziós hatását a töltéseknél a töltésoldalak mielőbbi gyepesítésével
kell megelőzni.
 Azoknál az anyagnyerőhelyeknél, melyeket későbbiekben nyílt, időszakos vagy állandó
vízfelületként kívánnak hasznosítani ott a partvonalat ennek megfelelően kell már a
munkák során kialakítani. E célra elsősorban a nagyobb és mélyebben (néhány m)
kitermelhető helyszínek lehetnek alkalmasak, de csak úgy, ha a későbbi rendszeres
beeresztésből vízpótlásuk biztosítható.
 Árapasztó tározásnál szükséges a nagyobb, darabos uszadékok eltávolítása a beengedésre
kerülő vízből. Ehhez a vízbeeresztő műtárgy alatt a felszíni szennyeződéseket felfogó
vízminőségi kárelhárítási helyet kell kialakítani.
 Árapasztó tározáskor a víz a szervesanyagok egy részét kimoshatja a tározóból, ami
vízminőség romlással járhat. Ennek megakadályozása szempontjából is kedvező a gyepés/vagy az erdőgazdálkodás, hiszen az állandóan növényzettel borított területek a szerves
anyagokat a biomasszába építik be és az erózió mértéke is alacsony.
 A rendszeres vízbevezetés vízminőség ellenőrzés után javasolható, hogy egy-egy esetleges
nagyobb szennyezés, havária ne kerülhessen a tározó területére.
 A tervezett tározók csatornahálózata rendszeres vízbevezetés esetén rendszeres
karbantartást, a kiülepedett anyagok eltávolítását igényli.
 Árapasztó tározás esetén a talaj- és belvizek a tározó környezetében megemelkedhetnek.
Ezért a településekben a belvízrendszer rendszeres karbantartására, árapasztáskor
azok elvezetésére különös gondot kell fordítani. (A belvizek tározóba emelése mobil
szivattyúkkal biztosított.)
 Az árvízmentes időszakokban várhatóan továbbra is a jelenlegi hasznosítások (mezőgazdaság, rét-legelő, erdő) lesznek meghatározóak, bár reményünk szerint a tájhasználatváltás a rét-legelő és az erdőgazdaság növekedésével jár majd. A mezőgazdasági művelés
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során műtrágyákat, növényvédőszereket is használnak, melyeket az árvizek bemoshatják a
felszín alatti vizekbe, illetve a befogadóba. Ezek használatát korlátozni szükséges, az
alkalmazható agrotechnikai eljárások körének szabályozása is elengedhetetlen. A tározó
területén felhalmozódó szervesanyagokat (pl. szalmabálák) a tározó területéről
keletkezésük után azonnal ki kell szállítani.
 A felszín alatti vizek szintjének regisztrálása, az esetleges változások nyomon követése a
meglévő vízrajzi törzsállomások és a tározóval egy időben létesített új észlelő kutak
segítségével kell történjen. Itt lehetőség lesz a felszín alatti vizek minőségének
ellenőrzésére is.
 Az első árapasztó tározás megvalósulása után javasolható a hordalék lerakódással
koncentráltan érintett területek meghatározása, és ezek kezelését a tározó fenntartási
munkái közé bevonni.

4.3. Föld, talaj
 A felvonulási területek és a szállítási utak kijelölését területfoglalás kímélő módon kell
kijelölni.
 A tározó üzembe helyezése előtt fel kell tárni az esetleg nem ismert illegális kisebb
hulladéklerakatokat. Ezeket a tározó létesítésével egyidőben a területről el kell távolítani,
mivel a tározáskor ezek elmosódhatnak szennyezve a felszíni vizek minőségét.
 Az építési területeken keletkező kommunális hulladékok gyűjtésére javasolható
szakaszonként 1-2 db, acélkeretre erősített, műanyag fedéllel ellátott műanyag zsák
alkalmazása. Ezt a műszakok végén a műszakvezető gépjárművén a központi telephelyre
szállíthatja. A központi telephelyről a keletkezett hulladék a helyi kommunális lerakóra
kerül.
 Az építési területen keletkező szennyvizet az építési területre kihelyezett mobil WC-t
biztosító szolgáltatónak kell elszállítani igény szerint.
 A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése a helyszínen történik tartálykocsiról. Az
esetleges túltöltések megelőzésére a tartálykocsit túlfolyás-gátló szeleppel kell ellátni,
melynek következtében elkerülhetők az üzemanyag elfolyások. Az üzemanyag áttöltés
idejére kármentő tálcát kell elhelyezni az üzemanyag tartály alatt, ezzel kizárva a
szénhidrogének talajba kerülését. Javasolt továbbá egy, a tartálykocsihoz tartozó
hulladékgyűjtő zsák is, amiben az esetlegesen keletkező olajos rongyokat lehet gyűjteni.
 A fáradt olajat, az elhasznált olajszűrőket és az olajos rongyokat, göngyölegeket zárt
tartályban, edényekben kell gyűjteni, majd a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet hatályos
jogszabálynak megfelelően „Sz” kísérőjegy kitöltésével engedéllyel rendelkező
szakcégeknek át kell adni ártalmatlanítás céljából.
 Az inert, és más építési-bontási hulladékok elszállításáról és szakszerű újrahasznosításáról vagy lerakásáról a majdani kivitelezőnek kell gondoskodni. A keletkező
építési-bontási hulladékokat (föld, betontörmelék, fa, fémek, vegyes, stb.) szelektíven kell
gyűjteni.
 A humuszos rétegeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell kitermelni, deponálni,
majd a töltésekre és anyagnyerőhelyekre visszateríteni.
 Építési munkák során bekövetkező havária helyzetre (pl. munkagépek meghibásodása és
ez által szennyezőanyag kikerülése) a kivitelezőnek fel kell készülni, arról a
környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni, majd megkezdeni a kármentesítést.
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 Az építési kivitelezési tervben külön fejezetben kell megtervezni a havária jellegű
eseményekre vonatkozó intézkedéseket.

4.4- Élővilág-ökoszisztémák
 A megvalósítás során törekedni kell az építési területek pontos lehatárolására és az azon
túleső területek érintetlenségének biztosítására minden olyan munkaterületen, amely
közösségi jelentőségű élőhelyet érint. Ilyenek a mocsárrétek (D34/6440), a veres
csenkeszes rét jellegű élőhelyek (E2/6520) és a magaskórós szegélytársulások. Ilyen
élőhelyek vannak az új töltés nyomvonala mentén és egyes anyagnyerőhelyeken.
Részletesen ld. az élővilág jelen állapota fejezetben, ill. a 2. melléklet élőhelytérképein.
 A növényzet irtását és az új töltésfelszínek növényesítését célszerű természetvédelmi
szakember felügyeletével, illetve a nemzeti park igazgatóság jóváhagyásával és
iránymutatása alapján végezni.
 A Palád-Csécsei-főcsatorna ökológiai értelemben kiemelkedően gazdag része a
beavatkozási területnek, ezért javasolt a főcsatorna menti munkálatok természetvédelmi
szakember közreműködésével történő megtervezése, ennek során a depóniák helyének és a
felvonulás útvonalának pontos kijelölése.
 A Palád-Csécsei-főcsatorna és az Összekötő-csatorna menti munkálatok során javasolt az
idősebb, őshonos fafajok pl. kocsányos tölgy (Quercus robur), törékeny fűz (Salix
fragilis), magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis), hazai nyárfajok képezte
facsoportok oltalma mellett és a tájidegen, adventív fafajok (pl. fehér akác (Robinia
pseudoacacia), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) szelektált irtása.
 Javasoljuk, hogy a magas természetességű, természetközeli élőhelyekkel (túlnyomórészt
6440 és 6520 kóddal jelölt közösségi jelentőségű élőhelytípusba sorolható élőhelyekkel)
jellemezhető
 A1 (Tiszakóród 0104/2a hrsz),
 A3 (Milota 084/1, 3 és 5 hrsz-ek),
 A8 (Milota 060/17 hrsz), valamint
 A9 (Milota 065/20, 23 és 24 hrsz), valamint a
 A13 (Milota 086/1 hrsz)
anyagnyerőhelyek területét ne, vagy csak a lehető legkisebb mértékben vegyék igénybe a
kivitelezés során.
 A kedvezőtlen hatásokat jelentősen mérsékelné önmagában az A13-as anyagnyerőhely
elhagyása. Ez természetvédelmi szempontból erősen javasolt, mert csaknem 18 hektárnyi
tejes területe több szempontból védett értékes élőhely! Egyúttal élőhelye a közösségi
szinten védett nagy tűzlepkének (Lycaena dispar) is.
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 Hasonló okokból megfontolandó az A8-as anyagnyerőhely részbeni, vagy teljeskörű
kiváltása is.
 A Palád-Csécsei-főcsatornát érő kedvezőtlen hatások mérséklésére az esetlegesen tervezett
kotrási munkálatokat az élőhelyek és szaporodóhelyek védelme érdekében a téli nyugalmi
időszakon (október közepétől március végéig) kívül, lehetőleg a nyári száraz periódusban
javasoljuk végezni.
A munkálatok térbeli korlátozására vonatkozó javaslatok:
 Javasoljuk, hogy a kotrási nyomvonal kialakítása a munkálatok során csak az egyik, a
természetvédelmi kezelővel egyeztetett oldalon kerüljön kialakításra, míg a másik, ún.
„ökológiai oldal” területén csak a legszükségesebb munkálatok (idegenhonos fa- és
cserjeirtási munkálatok) elvégzése történjen meg. A Magosligeti-erdő kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési területtel érintkező szakaszokon (14+000 – 16+360
km) a KJTT területének kímélete érdekében a (déli) oldalon valósuljon meg a kotrási
munkálatokat előkészítő fa- és cserjeirtás, illetőleg a mederanyag elhelyezése. A kíméleti
zóna az érintett területen a főcsatorna jobb parti koronáján elterülő mocsárrét jellegű
élőhely védelmét szolgálja.
 Az Összekötő-csatorna területén a 4+000 km szelvény és a 4+995 km szelvények között, a
jobb parton javasoljuk a mederkotrást előkészítő tarvágás elvégzését, majd később a
mederanyag elhelyezését. Ez utóbbi esetben a meder megfelelő (ún. ökológiai oldali)
árnyékoló hatása, illetőleg több őshonos fafaj alkotta fasor kímélete továbbra is
érvényesülni tud, másrészt a csatorna bal partján jellemző idősebb fasorok és cserjés sáv
kímélete hozzájárul a Csaholc-Garbolc kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
Összekötő-csatornával érintkező szakaszán (4+690 – 4+950 km között) található
cserjés mocsárrét megóvásához.
KIEMELT ÍZELTLÁBÚ FAJOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK
 Az európai szintű védelmet élvező sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) élőhelyét a
töltés A7-es anyagnyerőhely menti szakaszának építése veszélyezteti. A faj alapvetően a
galagonyás-kökényes-borókás-száraz cserjéseket (Á-NÉR: Pb2) részesíti előnyben.
Tekintettel arra, hogy ez a lepkefaj petéit ősszel rakja le, a munkálatokra a nyár végi
időszak tekinthető a legalkalmasabbnak, mert ekkor a lepkének módja van a szaporulatát
háborítatlan területre raknia. A fajt leginkább veszélyeztető tényező az élőhelyeinek a
felszámolása. A munkálatok megfelelő időzítése mérsékelni tudja ezt a veszélyt.
 Javasoljuk, hogy a tározó területén a csatornakotrásokat megelőző fa- és cserjeirtást
csupán az egyik depónia felől végezzék el, amivel hozzájárulhatunk a csatornák száraz
cserjésein élő védett sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) mortalitásának mérsékléséhez.
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 Javasoljuk, hogy a Palád-Csécsei-főcsatorna, illetőleg az Összekötő-csatorna mentén
tervezett fa- és cserjeirtási munkálatok, illetőleg az azt követő mederanyag deponálások
(elhelyezések) csak az egyik, a területileg illetékes természetvédelmi kezelővel egyeztetett
oldalon történjenek meg. Az így kialakított „ökológiai oldal”- harmonizálva a fentebb
javasolt kíméleti szakaszokkal (javasolt térbeli korlátozások) – a kiemelt ízeltlábú fajok
(sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax), nagy tűzlepke (Lycaena dispar), vöröslábú
hegyisáska (Odontopodisma rubripes) élőhelyének védelmét is szolgálja.
 Javasoljuk alternatív anyagnyerő helyek használatát azon anyagnyerők helyett, melyek
területén a nagy tűzlepke (Lycaena dispar) élőhelyéül szolgáló mocsárrétek –– fordulnak
elő (ld. részletesebben az élővilág jelen állapota fejezetben), de legalább az A13 és A8-as
anyagnyerő esetében lenne szükséges a terület érintetlenül hagyása az építési munkálatok
során, mert így biztosítható megnyugtatóan a faj tározón belüli fennmaradása.
KÉTÉLTŰ- ÉS HÜLLŐFAUNA VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK
 A Palád-Csécsei-főcsatornántervezett kotrási munkálatokat a kétéltűek élőhelyének és
szaporodóhelyének védelme érdekében (az építés során jelentkező mortalitás mérséklése
miatt) a téli nyugalmi időszakon kívül (téli pihenő időszaka október közepétől március
végéig), lehetőleg a nyári száraz periódusban javasoljuk végezni.
 Javasoljuk, a kiemelt kétéltű szaporodóhelyként funkcionáló Tiszakóród 030, 43/1 és 2
hrsz területének keleti szélén található kubikgödör anyagnyerőként történő
hasznosításának elkerülését és az új művek (pl.: tározótöltés) helyfoglalásával járó
szükségszerű igénybevételen túl, felvonulási területként, deponálási területként ne vegyék
igénybe a munkálatok során.
 Javasoljuk az Összekötő-csatorna 4+100 és 4+628 km szelvények közötti szakaszán a
csatorna keleti oldalán található szántóföldek szélén a 7 m széles munkasáv, ezen belül a
tervezett 3 m széles meder kialakítását, a csatorna nyomvonal nyugati oldalán található,
fokozottan védett elevenszülő gyík (Zootaca vivipara) élőhelyének védelme érdekében.
MADÁRFAUNA VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK
 A szükségtelen fészekalj pusztulások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a
munkálatokat a madarak fészkelési időszakán kívül (általános fészkelési időszak: március
15. – július 31.) végezzék el. A fészkelési és fiókanevelési időszak kivételével az érintett
fajok vagy nem tartózkodnak a területen (pl.: telelési időszakban afrikai telelőterületükön
tartózkodnak), vagy pedig vagilis (röpképes) egyedekként (pl.: vonulási időszak)
figyelhetők meg, melyek képesek a zavaró hatásokra elkerülő magatartással reagálni.
Amennyiben a munkaterület minden részéről megtörténik a fásszárú növényzet
eltávolítása, ill. megkezdődik a munkaterület előkészítő földmunka még március közepe,
tehát az itt előforduló fajok fészkelési időszakának kezdete előtt, akkor az érintett párok
eleve a munkaterületen kívül keresnek maguknak fészkelő helyet. Ebben az esetben a
projektelemek építése a fészkelési időszakban is megindulhat, illetve folytatódhat anélkül,
hogy közvetlenül veszélyeztetné a madarakat.

4.5. Települési környezet
 A tervezett töltésépítés során a zajtól védendő területek belterületi lakott településrészeket
érintenek (Újkóródtanya, Milota, Sonkád) területén. Ezek mellett az építkezést csökkentett
méretű géplánccal, nem a területen együtt mozogva kell végezni. Amennyiben az építési
munka során a zajkibocsátási határérték nem biztosítható, a kivitelezőnek az alkalmazott
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technológiai berendezések pontos ismeretében a környezetvédelmi hatóságnál kérnie kell
határozott időtartamra határérték-túllépés engedélyezését, egyes építési időszakokra, vagy
előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari kivitelezési
tevékenységre.
 A rezgésviszonyok részletes feltárását az organizációs terv elkészülte után a kiviteli
tervezéshez kapcsolódóan el kell végezni.

4.6. Táj
 Az országosan védett területek elsődleges funkciója a természeti értékek védelme. Éppen
ezért a töltések által elfoglalt jelentős területcsökkenés mellett további területfoglalások
nem indokolhatók. Nem javasoljuk ezért az A13 anyagnyerőhely igénybevételét. Szintén
megfontolandó az A8 és A9 anyagnyerőhelyek részbeni (természetszerű élőhelyekkel
fedett részeinek) elhagyása.
 A további tervezett anyagnyerők (A1, A3) azon földrészletei, melyek természetközeli
élőhelyeket tartalmaznak csak a lehető legkisebb mértékig, lehetsőség szerint csak szántó
művelési ágú területek kerüljenek igénybevételre. Az esetleges további anyagnyerők
kijelölése is a szántó művelési ágú területeken javasolt.
 A számításba vett anyagnyerőhelyek közül előnyben kell részesíteni azokat (illetőleg a
későbbi kijelölés során figyelembe venni), amelyek nem az ökológiai hálózat területein
találhatók, vagy amelyek nem érintettek a MEPAR-ban a gyepgazdálkodás fenntartását
segítő kijelölt és támogatott állandó gyepekkel.
 A tájképi szempontból erősen korlátozó töltések (vizuális barrier) kedvezőtlen
megjelenésének ellensúlyozására, egyben a Túr töltésen megszűnő diófasor pótlására a
töltések mentett oldali (esetleg nem mentett) sávjában diófasor, vagy más honos fajú fasor
lenne célszerű ültetni.
 Az anyagnyerők vizes élőhelyként történő hasznosítása esetén gondoskodni kell a
természeteshez közelítő megjelenésre és kialakításra. A kivitelezési fázisban indokolt ezen
anyagnyerőkre természetvédelmi rekonstrukciós és tájbaillesztési tervet készíteni.

ÖKO Zrt.

26

2017. május

