Legnagyobb kincsünk, a víz

Ismeretterjesztő
a jó csapadékvíz-gazdálkodási gyakorlatokról

@EU_ENV; Twitter

Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések
a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése és a környezeti
káresemények megelőzése érdekében.

Dág csapadékvízelvezetésének fejlesztése

Dág csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

@EU_ENV; Twitter

Vízelvezetés minőségének javítása a DEÁK FERENC utca, a SZÉCHÉNYI tér és a
PETŐFI SÁNDOR utcát érintő terület térségében
Projekt azonosító száma:
TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00002
Dág Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében 14 000 000 Ft Európai Uniós támogatás segítségével

megoldja a település csapadékvíz-elvezetését!

A beruházás célja a kimosódás és út alámosás
meggátolása, a megrongálódott burkolat javítása, valamint burkolt elvezető árok kiépítése.
Deák Ferenc utcában a tervezett projekt egyik
részterületén a talajvízállás magas, a vízelvezetésre szolgáló árok igen rossz állapotú, burkolata több helyen beomlott, ezzel akadályozva a
csapadékvizek levezetését. A Deák Ferenc utcai csapadékvizek levezetését szolgálja a
Széchényi téren átvezető árok, melynek
rendbe tétele szükséges. A Petőfi utcában
mélyebben van a talajvíz, és a vízelvezető
árok sok helyen eltömődött, a csapadékvizek levezetése akadályozott.

Dágon megkezdődik a csapadékvizek rendezett és kártétel
nélküli elvezetése, a vízfolyások,
belvíz elvezető rendszerek rendezése.

A Dágon tervezett beavatkozások megoldják a vízelvezetési problémákat. Így
megvalósul a kimosódás és az út alámosásának meggátolása és a csapadékvíz megfelelő elvezetésének biztosításához a megrongálódott burkolat javítása, valamint az előre gyártott vasbeton elemes
burkolt elvezető árokkiépítése. a Deák utcában. Ezen kívül, a Petőfi utcában feltöltés és
burkolt árok kiépítése energiatörő fogakkal.
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Milyen beruházás valósul meg Dágon?

@EU_ENV; Twitter

® Urban Rain Systems

A Széchenyi téren a meglévő betonlap burkolatos nyílt árok állapota az elmúlt évek csapadékeseményeinek
hatására
megromlott.
Részben a talajvízből történő beszivárgás,
részben az intenzívebb csapadékesemények
és téli fagykárok miatt a meglévő lapburkolat
meglazult, több helyen az árokba dőltek a betonlapok. A kis esésű árokban előálló, időnként csekély sebesség miatt a földmeder állandóan feliszapolódna, tehát gyakran és jelentékeny mértékben fenntartási munkával
kellene számolni, így burkolt árok létesítése
valósul meg. A Széchenyi tér két szakaszának teljes rekonstrukciója alapfeltétel a központi terület csapadékvíz elvezetésének biztosításához. A Petőfi utcában intenzív csapadékesemények során jelentős mennyiségű víz
folyik le a felső szakaszon még burkolt, majd
földmedrű vízfolyás jellegű elvezető árkon. Jelenleg a Jókai utca becsatlakozása után van
csak rendezve a csapadékvíz elvezető árok.
A fejlesztés része a Petőfi utca felső szakaszának csapadékvíz elvezető árokrendszer
rekonstrukciója is.
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® RainwaterTanksDirect

A projekt célja a természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül a
települési (közlekedési) alapinfrastruktúra vízkároktól történő megóvása, és a
közterületek
állapotának
javítása
(tisztán tartás, szennyező anyagokat is
tartalmazó hordalékok nem rakódnak
le), így a meglévő állapot megóvása.

® UK-Geotherm

Milyen beruházás valósul meg Dágon?

@EU_ENV; Twitter

Miért fontos vizeink védelme?

VÍZKÉSZLETÜNK

3 %-A

ÉDESVÍZ, ÉS ENNEK

Jelenleg Földünk teljes vízkészlete 1,4 milliárd km3. Noha a Föld felszínének közel háromnegyedet részét víz

KÉTHARMADA
FAGYOTT ÁLLAPOTBAN VAN

borítja, ennek a hatalmas vízmennyiségnek csak egy része használható fel az emberiség számára. Merthogy

a teljes vízkészlet 97 %-át a tengerek, óceánok teszik ki.
Jórészt tehát emberi fogyasztásra alkalmatlan.

A teljes vízkészletből mindössze 0,003 % bolygónk becsült édesvízkészlete. Könnyebben érzékelhető e csekély mennyiség, ha elképzeljük, ezer vízcseppből csupán 3 cseppnyi víz édesvíz. Mi több, ennek is a kétharmad része fagyott állapotban van jelen 1; 2.

Az eltűnő vízbázisok és a népességszám növekedése
miatt bekövetkező vízhiány sajnos már az emberiség jelentős részét érinti. Félelmetes belegondolni, hogy
2025-re (a WHO előrejelzése alapján) az emberek mintegy fele vízhiányos területeken fog élni 3.
® W. P. Lab

A vízhiány egyik oka a mindenki számára érzékelhető klímaváltozás. A klímaváltozás
hatásai Magyarországon is éppúgy észlelhetők, mint a világ többi részén, sőt, hazánk sajnos a legmagasabb sérülékenységi területbe tartozik 4; 5.
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Miért ennyire fontos értékünk a víz?
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Mindnyájan ismerjük a sokat hangoztatott hatásokat, mint a jégsapkák olvadása, vagy a tengerszint emelkedése. Azonban a klímaváltozásnak számos olyan közvetett hatása is van, amit itthon, akár saját
kertünkben, közvetlen környezetünkben is tapasztalhatunk:
® Safety Glasses
USA

®
Lya_Cattel
Getty Images

Mindazonáltal, hazánk
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okozhat, az ivóvíz csak részlegesen megújuló erőforrásunk.
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Miért kell védenünk vizeinket?
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Mindannyiunknak egyéni felelőssége, hogy tudatosan kezeljük a vízfogyasztásunkat, és odafigyeljünk vizeink állapotára. Erre számos lehetőségünk van, akár a mindennapi rutin, a mezőgazdasági tevékenységek, vagy a fogyasztói döntéseink részeként is. Már akkor is sokat teszünk a vízpazarlás elkerüléséért, ha csak annyi vizet használunk mosáshoz, főzéshez, mosakodáshoz, amennyi feltétlenül szükséges, illetve, ha a háztartásokban keletkező szürkevizet
újrahasznosítjuk.

Ezen túl, úgy tervezzük a mezőgazdasági munkálatokat, kertjeink gondozását, hogy az a lehető legkevesebb fölösleges
vizet használja föl, például a csepegtető öntözés előnyben részesítése, az esőztető öntözés elkerülése, az esővíz
gyűjtése, kút fúrása a vezetékes víz használata helyett, a
gyakoribb talajlazítás, talajtakarás, vagy a növényeink elhelyezése (lejtőhelyzet kihasználása, bakok létrehozása) által.

® The Micro Gardener

A tudatos vízfelhasználás része a vizeink védelme, a víztakarékos életmód folytatása, mások
ösztönzése a tudatosságra, vagy akár bizonyos
termékek vásárlásának csökkentése is. Hisz,
vannak olyan termékek, élelmiszerek, amelyek
előállításához nagymennyiségű vízre van szükség. Például, egy olyan hétköznapi termék esetében, mint a teafilter. Egy csésze tea előállításához ugyanis 40 liter vízre van szükség. A legvízigényesebb termék listáját azonban a marha® Femina

hús vezeti; egy kilójához nem kevesebb, mint
16 000 liter víz szükségeltetik 6.

6

Varga-Sebestyén Benjámin: „Az édesvíz lesz a XXI. század olaja? Hogyan befolyásolhatja a vízkérdés hazánk geopolitikai helyzetét?”, 2018
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Hogyan legyünk tudatos vízfelhasználók?
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Miért fontos a lakosok számára a
csapadékvíz-elvezetés fejlesztése?

® Neatt & Clean

Hogyan járulhatunk hozzá a fejlesztéssel érintett helyi lakosként
a hatékony vízgazdálkodáshoz?
Mindig tartsuk tisztán a víz-elvezető árkokat!
Ápoljuk az utcaképet!
Minél kevesebb vizet igénylő gazdálko-

dást folytassunk, például otthonunkban használjuk újra a háztartási vizet, összegyűjtött esővízzel
öntözzünk, vagy takarjuk a talajt a párologtatás
csökkentése érdekében!

Ne öntsünk folyékony hulladékot, esetleg veszélyes hulladékot (permetlé, takarítószer stb.) az
árokba, mert ez jelentős környezetszennyezést
okozhat!

® Proactive Cleaners

Ne gyomirtózzuk a csatornapartokat, rézsűket, mert a növényzet nélkül a csatorna könnyebben bemosódik, és a vízszállító képesség jelentősen csökkenhet!
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Miért fontos ez a fejlesztés a dági lakosok számára?
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A projekttel, illetve a tervezett szemléletformálási akcióval kapcsolatban
kérdés esetén az alábbi elérhetőséghez fordulhatnak:

DÁG KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
http://www.dag.hu/

2522 Dág, Deák Ferenc u. 28.

Tel.: (33) 480-227
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