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A Clean Water Hungary - a mi Dunánk projekt célja a középiskolások
megszólítása a környezetvédelem témájában. A programba azokat a diákokat
vontuk be, akik maguk is elkötelezettek a témakör iránt és, akik számára fontos
az egyéni felelősségvállalás. 

A BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum diákjai környezetvédőnek
tanulnak, ezáltal szakmai ismeretük magas szintű, bátran hoztunk olyan
megközelítéseket és előadásokat számukra, melyek az ismeretterjesztő
jellegen túlmutatnak.
A projektben a fő témánk a vízgazdálkodás és vízi ökoszisztéma volt, amelyet
nem csak kutatói, hanem civil szempontból is megvizsgáltunk. (Az előadások
összefoglalói jelen dokumentumban olvashatóak.)

A Technikum diákjai maguk is kiemelkedő szakmai kutatásokat végeznek,
amelyek bemutatására is lehetőségük nyílt.
Kutatásaik:

A kutatásokról itt olvashat.

A projekt támogatói:

Clean Water Hungary
 - a mi Dunánk

https://www.mik.ma/post/cwh-a-petrik-diakjainak-kutatasai


Az egyesület víziói között szerepel, hogy a lakosok harmóniában éljenek a
természettel, felfigyelve ennek az értékeire és vegyszermentes élelmiszereket,
alapanyagokat fogyasszanak.

Az előadás felvezetéseként a klímaváltozás, fajok tömeges kipusztulása,
erdőtüzek, valamint extrém aszályok témákat is érintettük. Ezek a pontok mind
rámutattak arra, hogy a Földön lévő természeti változások milyen mértékben
vannak jelen. 

Az egyesület tevékenységébe tartozik a közvetlen környezetünk tisztán tartása,
környezetbarát technológiák kidolgozása, illetve a vegyszermentes
növénytermesztés, állattartás ösztönzése. Itt jön képbe a biológiai
szúnyoggyérítés is, hiszen a klímaváltozás és a globalizáció miatt invazív fajok is
megjelennek, amik súlyos betegségeket hordoznak.

A biológiai szúnyoggyérítés előnye, hogy csak a szúnyogokra halálos. Ezáltal - a
vegyszeres módszerekkel ellentétben - a többi fajra nem jelent veszélyt.
Hátránya viszont, hogy költségesebb és időigényesebb.

Fontos lenne ennek a módszernek az implementálása különböző településeken
is, hiszen ez több szempontból is előnyökkel járna, a környezetre és a lakosságra
nézve is egyaránt. Ezzel az idegméreg alapú kémiai irtást lehetne kiváltani, ami az
élővizeinket sem szennyezné.

Az ember a természet része és ezt nem szabad elfelejteni.

Biológiai szúnyogirtás a Dunakanyarban

Batki László
Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület



A „Városi víz körforgása” című előadásban az általános emberi vízhasználati
szemlélet –a „sok víz”, a „kevés víz” és a „szennyezett víz” problematika alapján
tekintettünk rá néhány konkrét példára. Valamennyi felvázolt projekt a Technikum
korábbi, vagy még folyamatban lévő munkája.
A legkorábbi 2011-től elindult munka Óbuda Hegyvidék területén csapadékos
esztendők esetében jelentkező magas talajvízállás által okozott műszaki
problémákkal foglalkozott. A meredek hegyoldalban megépült lakóépületek
pincéi, mélygarázsai, támfalai károsodtak ilyenkor feltűnően nagy számban. A
területen listázott negyven db ásottkút segítségével felállított monitoring hálózat
segítségével, továbbá térinformatikai módszerekkel kimutathatóvá vált, hogy az
1980 utáni jelentős hegyvidéki beépítés hatására a területen addig érvényes
várható maximális talajvízszint tervezett értékét ezentúl magasabban kell
megállapítani. Az egymástól 5-10 m távolságban megépült házak alépítményei
szinte egyöntetű falként viselkednek a mélyben lefelé áramló vízzel szemben. A
vizsgálati módszer Óbudán egyértelműen, de akár Buda más területén is
alkalmazható lehet az előzetes tervezésben.
A Rupp-hegy D-i előterében végzett terepi munkálataink egy hidrológiai-
hidrogeológiai szakvéleményhez adták meg a nélkülözhetetlen adatbázist. A
fentihez hasonló módon a talajvíz magas vízállásához kötődő épületkárok okainak
vizsgálatához kapcsolódó projekt igen tanulságos következtetéseket hozott. A
korábban működő vízlevezető árkok a betemetésük után sem szűnnek meg a
felszínalatti vizek áramlásával kapcsolatban, így akár hegyoldali környezetben is
magas vízszinteket produkálnak a gyakorlatilag a felszínükre épült
építményekben. A korábbi részletes domborzati és felszíni geológiai térképek
áttekintése hasonló környezetben ezért nélkülözhetetlen lenne.
A szennyezett csapadékvíz gondolatkörben eddigi legnagyobb vállalkozásunk, az
útfelületekről az élővizekbe bemosódó ún. útanyag aggregátumok alapkutatása
került bemutatásra. A nemzetközi viszonylatban is újszerű témában még
nincsenek protokoll eljárások a mintavételezés, a szemcsék minőségi és
mennyiségi meghatározása terén, így mára nagyon sok meghatározó lépést
tudtunk ezen a téren tenni. A probléma megoldási irányában pedig jelenleg a
csapadék levezető rendszerbe telepíthető mikroszemcse ülepítő adapter
tervezése folyik egy szakmai partner segítségével.

A városi víz körforgása

Gőgh Zsolt
BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum



A talaj a földkéreg külső, feltételesen megújuló, termékeny rétege. A talaj egy
bonyolult, dinamikus rendszer: fizikai, kémiai és biológiai folyamatok kölcsönhatás
rendszerének színtere. A talaj nemcsak támaszt, illetve vizet és tápanyagot nyújt
a növényeknek, hanem egyben egy olyan élettel teli közeg, ahol rengeteg élő
szervezet talál magának élőhelyet. A talaj a leggazdagabb élettér a Földön! Az
egysejtűektől a magasabb rendű növényekig és állatokig, mintegy 4000 faj él a
talajokban. Az egész Földet tekintve a talajban ugyanakkora tömegű élő
szervezet van, mint a felszínen!
Egészséges talaj nélkül nem tudunk élni, hiszen az élelmiszer előállítás a talajhoz
köthető. A számunkra elsődleges funkciója mellett a talaj jelentősége sokoldalú:
a földi biomassza termelés alapvető közege, biológiai sokféleség hordozója, hő-,
víz- és tápanyagraktár, a káros anyagok méregtelenítője és szűrője, a környezeti
stresszhatások tompítója. Az egészséges talaj működőképessége a talaj
tulajdonságaitól, a talajhasználattól (a talajt borító növényzettől, az alkalmazott
agrotechnikai eljárástól), de legfőképp a környezeti tényezőktől, mint például az
aktuális klímától vagy a rá ható terhelésektől függ.
Az egészséges talaj megőrzése, egyes esetekben állapotának mielőbbi
„helyreállítása” stratégiai érdek, többek közt a biztonságos élelmiszer-előállítás
alapja. A talajegészség globális szintű kérdéskör, nemcsak a
népességnövekedés által kiváltott élelmiszer-termelési „kényszer” miatt, hanem
mert az egészségtelen talajon termesztett növénykultúra sokkal fogékonyabb a
betegségekre, ami termésmennyiség csökkenéshez vezet. Az élelmiszerhiány
(éhínség) tömeges migrációt válthat ki (elsősorban a gazdagabb országok
irányába). A vidéki lakosság nagyvárosokba költözése a termelési rendszerek
összeomlását okozhatja. Az emberek életminőségét meghatározó tényezők, a
megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszer, a tiszta ivóvíz és a kellemes
környezet nem elválaszthatók a talajok egészségi állapotától. A talajdegradáció
az emberek életminőségét veszélyezteti, ezért az egészséges talajok
megőrzése mindannyiunk felelőssége.

Talajvízgazdálkodás

Dr. László Péter és Dr. Bakacsi Zsófia
ATK Talajtani Intézet



Az előadásom témája egy sóderbánya volt, melyet Pilismarótra a Dunakanyar
közepébe terveztek. Ennek a története 2020-ra nyúlik vissza, amikor is kiderült
egy lakossági fórumon az önkormányzat és a bányavállalkozó terve.
A bánya mérete 122 ha, külszíni fejtéses sóderbánya lenne, ami a Dunakanyar
minden pontjából látható. A bányató mélysége 8-12 m mély.
A kitermelés minimum 25 éven keresztül zajlana, 1 millió m3 fedőréteget
mozgatnának meg, amiből 400 000 m3 az értékes humusz. A por ellepné a
környéket, a zaj hatással lenne a szemközti településekre – Zebegényre, Szobra
– is.
A bányából kijövő autóforgalom 40 db/nap 7,5-20 tonnás autók, ami napi 80 db
autót jelent. A forgalom növekedése miatt az autók által okozott egészségre
káros hatások növekednek, a házak falai megrepednek.
A bánya a vízbázisra több szinten is hatna.
A bánya területe a sérülékeny Esztergom-Pilismarót távlati vízbázison fekszik,
valamint 3 km-re található a Dömösi üzemelő vízbázis mellett. A bányató jelentős
környezeti kockázatot is magában hordoz, hiszen a vizének elszennyeződése
esetén veszélyezteti a felszín alatti vizek minőségét, az ivóvízbázisok jó állapotát.
A sóderbánya gödrében keletkező tó talajvízzel töltődik fel, ami a 122 ha-os
vízfelület párolgása következtében további vízveszteséget okoz a környéken,
csökkentve a talajvíztükör mennyiségét, kiszárítva a jó minőségű szántóföldeket.
A bányából uszályokon is szállítanák a sódert, ami napi 13-16 megrakott uszályt
jelent. A megnövekedett uszályforgalom az intenzív hullámzás miatt csökken az
ikrák és az ivadékhalak túlélési esélyei, felborítja a táplálékláncot, esélytelenné a
vízi sportokat a környéken
Összességében elmondhatjuk, hogy a sóderbánya negatív hatásai a Dunakanyar
teljes területére kihatna, és a negatív környezeti hatásokon túl a turizmus
csökkenését is okozná.
A megoldás az építőiparban a bontott építőanyagok újrahasznosítása lenne, a
természetközeli építési módok visszahozatala.
Tegyük mérlegre a két oldal érveit. Az egyik oldalon az folyamatos építkezés,
mindenben az újat a szebbet a környezetünk rombolásával, vagy keresünk
alternatívákat és olyan életet választunk, amit a környezetünk védelmével, a
természettel összhangban tudunk élni.

A Dunakanyarba tervezett
sóderbánya hatásai
Korcsák Mónika
Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület



A hazai ivóvíz ellátásban a felszín alatti vizek 95%-ban szerepelnek, és csupán 5%
a felszíni vízbázisból nyert ivóvíz részaránya. 
A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről alapján ivóvíz minden eredeti állapotában vagy kezelés utáni
állapotban levő, ivásra, ételkészítésre és egyéb háztartási célokra szánt víz, és
valamennyi víz, amelyet az élelmiszeripari vállalkozások élelmiszer előállításához
használnak fel.
Az ásványvíz és a csapvíz közötti különbség, hogy az ásványvíz sokkal több
ásványi sót tartalmaz (min. 500 mg/L). PET palackba csomagolják. Ára 50-150
Ft/liter. A csapvíz az ember számára a legfontosabb ásványi anyagokat
tartalmazza. szigorúan ellenőrzött élelmiszer 0,15-0,30 Ft/liter. A családok
átlagosan évente 70 ezer forintot fizetnek műanyag palackba csomagolt vízért.
Milyen szennyező anyagok lehetnek a vízben? Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók
rendszeresen ellenőrzik (56 paramétert, többek között a nitrit, nitrát, ammónium,
bór, arzén, stb. tartalmat). Házi víztisztító berendezés használata gyakran
felesleges pénz kidobás, sőt betegséget okozhat (mikróbák elszaporodnak).
A vízfogyasztás a fejlett világban napi 100 -150 l/fő/nap. A biológiai minimum 2-
5l/fő/nap, a higiéniai minimum 50-70l/fő/nap, étkezés-ivás 3-4l/fő/nap,
tisztálkodás-mosás 30-35l/fő/nap, WC öblítés 90-100l/fő/nap. A fogyasztási
szokásokat különböző tényezők befolyásolják, pl. a kulturális szokások, a
gazdasági és szociális helyzet, az áremelkedés mértéke, a klíma változás stb. 

Az ivóvíz kincs. Takarékoskodjunk vele!

Víz, mint létszükséglet

Kruppiné Dr. Fekete Ilona, Barczi András
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

A rendelkezésünkre álló víz mennyisége adott. Ezért is nagyon fontos, hogy
tudatosan fogyasszuk és használjuk fel a mindennapjainkban, különös tekintettel
az ivóvizet.
A ZERO DAY mozgalom célja, hogy világszerte 50 liternél kevesebb vizet
fogyasszon el egy egyén. Ezzel a 2013-ban történő esetre emlékeznek
világszerte, amikor Fokvárosban összeomlott a vízhálózat.
Az FCR (Food Chain Reactor) modern rendszerek használata a jövőben a
szennyvíztisztítás környezetkímélőbb módon történő megvalósítását
garantálhatja.




