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Június elsõ felében rendkívüli árhullám
vonult le a Dunán. (A médiában az „év-
század árvize” nevet kapta, pedig az év-
századnak – a 21. századnak – még
igencsak az elején járunk... Félõ, hogy a
globális felmelegedés miatt szélsõsége-
sebbé váló idõjárással megdõlhet ez a
rekord is.) Az elsõ németországi hírek
hallatán azonnal megkezdtük a kárme-
gelõzõ munkát:

– Az ártéri területen készletezett fa-
anyag jelentõs részét (kb. 500 m3-
t) átszállítottuk a mentett oldalra.

– A már el nem szállítható sarango-
kat (196 m3-t) dróttal rögzítettük a
helyszínen.

– A mozdítható vadgazdálkodási lé-
tesítményeket (magaslesek, vade-
tetõk) szintén kikötöztük a közeli
fákhoz.

– A vadállományt úgy próbáltuk át-
szoktatni a biztonságos területre,
hogy fokozott etetést kezdtünk a
töltések mentett oldalán.

– A szállítható eszközöket elvittük a
területrõl.

Június 5-én értesültünk róla, hogy a
lakosság védelme érdekében önkénte-
sek jelentkezését várják. Ekkor azonna-
li hatállyal átcsoportosítottunk több
mint 150 közfoglalkoztatottat (szüksé-
ges szállító jármûvekkel), 26 szakirányí-
tó személyt és 4 terepjárót a Mecsér,
Zsejkepuszta és Gönyû térségében zaj-
ló védekezési munkákhoz. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság il-
letékesei a június 5-7. közötti idõszakra
kérték segítségünket. Ez idõszak alatt
munkatársaink

– 5012 munkaórát dolgoztak,
– 4617 km távolságot tettek meg jár-

mûveinkkel,
– 60 tonnányi homokzsákot szállí-

tottak terepjáróinkkal.
A lakosság védelmét szolgáló mun-

kák összesen 4,5 mFt többletköltséget
jelentettek társaságunknak. A védeke-
zés során nagyfokú társadalmi összefo-
gást tapasztatunk, az állami szervek, ci-
vilek és vállalkozások egyaránt komoly
felajánlásokat tettek.

Az árhullám hatására 4788 hektár terü-
letünk került víz alá, ezen belül 243 hek-
tár a fiatal erdõsítés, mely a leginkább ve-
szélyeztetett. A víznyomás hatására a töl-
tések mentett oldalán belvizek alakultak
ki, melyek további pusztulást okoztak. 

Az elsõ (rekord) árhullám után egy
kisebb második is érkezett, mely kb.
1300 hektár területünket újra elöntött.
Emiatt a károk végleges felmérése sokat
késett, esetenként még most is csak
becslésekre hagyatkozhatunk. Különö-
sen az élõvilág pusztulása nehezen
megbecsülhetõ. 

Az árvíz és kísérõ jelenségei külön-
bözõ típusú károkat okoztak a sziget-
közi élõvilágban és infrastruktúrában. 

– 45 km kiépített úthálózat és 110
km közlekedést is szolgáló nyila-
dékhálózat károsodott (uszadék-
és iszaplerakás, vízerózió).

– 8 közlekedést szolgáló mûtárgy
(híd, betonozott átjáró) szenve-
dett károkat.

– 14,6 km hosszúságú, erdõsítést
védõ kerítés rongálódott (meg-
dõlt, ledõlt vagy uszadék borítja).

– 3 építmény károsodott (pihenõ
bódé, tanyahajó, esõbeálló).

– Egyéb apróbb károk (sorompók,
vízi jármûvek, bódék festése,
kisebb javítások, kommunális hul-
ladék összegyûjtése és elszállítá-
sa) is keletkeztek.

– 177 hektáron tapasztaltunk iszap-
lerakódást az erdõkben.

– 40 hektáron észleltünk csemete-
dõlést.

– 7 hektáron tapasztaltunk zavaró
mértékû uszadék lerakást.

– 29 hektáron jelent meg belvíz a
mentett oldalon.

– A vadállomány veszteségeirõl pon-
tos adatokkal nem rendelkezünk,
de a talált tetemek és az állomány
megfigyelése alapján a pusztulás
mértéke legalább a következõ volt:
1 szarvasbika, 5 szarvastehén, 20
szarvasborjú, 3 õzsuta, 5 õzgida, 20
vaddisznó süldõ, 50 vadmalac.

– Az árvíz feldöntött vagy megron-
gált 54 magaslest, ismeretlen hely-
re sodort további 35-öt. 

– A víz elvitt 150 m3 faanyagot, de a
készletbõl megmaradt 46 m3 fa-
anyag is szétterült, iszappal szennye-
zõdött, illetve részben befülledt. 

A vízborítás, illetve a károk felszá-
molása alatt az ezen idõszakban szoká-
sos és szükséges munkákat nem tudtuk
elvégezni. Ez a késedelem a késõbbiek-
ben számottevõ többletköltségeket
okozhat, például a fiatal erdõsítések
durva elgyomosodásán keresztül. 

A Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság kérésére részt vettünk az árvízi
védekezés utómunkáiban. Közfoglal-
koztatottainkkal 2300 munkaórát dol-
goztunk a védmûvek bontásában és a
homokzsákok ürítésében. 

Számításaink és becsléseink szerint a
károk teljes helyreállítási költsége meg
fogja haladni a 100 millió forintot.

Iványi Ákos, KAEG Zrt.
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