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A megvalósíthatósági tanulmány tartalma
Az elsô munkafázisban elkészült koncepciótanulmányt egy részletes megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése követte, mely az
Európai Unió által meghatározott módszertani tartalom alapján épül fel és használja fel,
bontja ki a koncepciótanulmányban felvázolt
változatokat a Túr vízrendszer komplex
rehabilitációja érdekében.
A megvalósíthatósági tanulmánynak részletesen (költségelemzésekkel is alátámasztva)
kell bemutatnia az egyes megoldási
változatok hatását és azt is, mi történne
beavatkozás nélkül, vagyis ha a jelenlegi
állapotokon nem változtatnánk. A munka
jelen szakaszában nagy biztonsággal
jelenthetô ki, hogy a koncepcionálisan vázolt
fejlesztési javaslatok közül a következôképp
összefoglalható fejlesztési feladatok
megoldása szolgálná leginkább mind a
természetvédelmi, mind az árvízi biztonság
növelését célul kitûzô igényeket. A hagyományos töltésfejlesztéssel szemben árapasztó tározó kialakítása az árvízvédelem
növelésére, ami egyúttal bizonyos területeken az ártérrevitalizációt is szolgálni fogja.
A töltésen a szabadidô-eltöltést segítô
kerékpárút alakítható ki; az Öreg-Túr
revitalizációja vízszintszabályozással megoldható. Ennek érdekében 5 helyen

vízgazdálkodási mûtárgyak felújítására vagy
megépítésére fog sor kerülni (Olcsvaapáti,
Nábrád, Kömörô, Túristvándi, Sonkád); 7
olyan holtág vízellátásnak biztosítása az
Öreg-Túr mentén, amelyek kiemelt
természetvédelmi értéket is képviselnek és
bevonhatók a további tájgazdálkodási és
turizmusfejlesztési elképzelésekbe (Ricseie r d e i H o l t - Tú r , Tú r - e r d ô i H o l t - Tú r ,
Malomszegi Holt-Túr, Sonkád-Kölcse térségi
holtmeder, Báka-szegi holtág, a nagyari Túrág, Szoros-szegi holtág). A tanulmány igen
fontos eleme az, hogy a tervezô javaslatot ad
a kivitelezésre kerülô létesítmények
mûködtetésére (üzemrend), és az üzemeltetés szervezeti kereteire is. Bár tartalmuk
még nem véglegesen elfogadott, azonban a
nyilvánosságra került dokumentumok alapján
tudható, hogy mind a Környezet és Energia
Operatív Program, mind a Regionális
Operatív Program költségvetésében szép
számmal vannak olyan célkitûzések,
melyeknek megfelel a Túr-mente fejlesztési
programja, vagyis jó eséllyel lehet a jövôben
is pályázni a kivitelezésre és megvalósításra.

A megvalósíthatósági tanulmány szerint a
térségben 3-4 milliárdos fejlesztés valósulhat
meg, elsô lépésben a Túr vízrendszer
állapotjavításával (pl. árvízvédelem,
vízutánpótlás, vízvisszatartás).
A továbbiakban az Európában kuriózumnak
számító vízrendszer olyan fejlesztési
programokat generálhat, amelyek elsôsorban
a túrizmusnak térségbe vonzását segíthetik
elô az érintetlen természet értékeinek
megfelelô szintû bemutatásával.
A vízkészletek jobb kihasználása a
mezôgazdálkodás számára elsôsorban az
agrár-környezetgazdálkodás területén teremt
majd kedvezôbb lehetôségeket.

A program elôrehaladása
optimizmusra ad okot
A Túr rehabilitációs projekttel kapcsolatos
valamennyi egyeztetésen részt vett Muhari
Zoltán, Panyola község polgármestere. E
település is jól ismeri a természeti vizek
valamennyi kedvezô és kedvezôtlen hatását,
hiszen nagyon közel van hozzá a Túr, a
Szamos és a Tisza. Panyolán egykor itták a
Túr vizét, mostak, fürödtek, valamint
halásztak is benne, és persze néha el kellett
viselniük az áradások kellemetlenségeit is.
A jelenlegi helyzetben a település folyószakaszán idônként jelentôs vízminôségromlás figyelhetô meg, aminek feltételezhetô
forrása a fehérgyarmati szennyvíztisztító
telep - mondta Muhari Zoltán.
Ezért szükséges a rehabilitációs tervek között
annak modernizálását és kapacitásnövelését elôirányozni. Sajnos elég alacsony
a vízállás is itt, amelyen mûtárgyakkal és
vízszint-szabályozási eljárással lehetne
javítani, s az pozitív kihatással lenne az
élôvilágra is. Szerinte az Öreg Túr ma is sok
lehetôséget rejt magában, gondoljunk akár az
elôbb említett élôvilágra, akár az ökológiai
környezetre, illetve a még többnyire
kihasználatlan turisztikai adottságokra.
Mindezek feltárása érdekében egy kisfilmet is
készítettek néhány éve, ami bemutatja a folyó
értékeit és problémáit, hogy azok minél
szélesebb körben legyenek ismertek, s a
megoldásokon közösen tudjanak gondolkodni a térség lakosai és a szakemberek. A
Túr vízrendszerének komplex kezelését,
fejlesztését elôsegítô program által elindított
kezdeményezést nagyon pozitívnak értékeli,
mert a rehabilitáció hamarosan mindenképpen szükségessé válik. A kidolgozásra
kerülô tanulmány az itt élôknek nyújthat majd
lehetôséget kisebb projektek megvalósítására. A polgármester több helybeli
önkéntes fiatallal együtt nagyon sok
munkaórát fektetett már be azért, hogy a
bedôlt fákat eltávolítsák a mederbôl, hiszen
azok lehetetlenné teszik a kenus közlekedést.
A céljuk ezzel is a csendes, "pihenôs", akár
ökoturizmus elindítása, megteremtése.
Azt vallják, a meglévô természeti vizeink álla-

A program magyar-román vonatkozásai:
Akkor válhat a program teljessé, ha a határ
túloldalán található vízgyûjtô területekre
vonatkozóan is hasonló tartalmú projekt fog
elkészülni. Az egységes, a határon átnyúló,
vízre alapozott fejlesztési program az európai
értékrenddel mérve csak ekkor tud
megfelelôen hozzájárulni a térség felzárkóztatásához és az eltartó-képességének
a növeléséhez.
A megvalósíthatósági tanulmány teljes
tartalma a www.szabolcsinfo.hu
weblapon olvasható és véleményezhetô.
potának megóvása, javítása mindenki részérôl
sokkal nagyobb
figyelmet érdemelne.
A panyolaiak már
rendelkeznek konkrét távlati tervvel
is, egy tanösvényt szeretnének majd idôvel
kialakítani a településük határában, melyhez
kapcsolódóan pedig egy fahíd elkészítésének
lehetôsége is felmerült. Az ilyen és az ehhez
hasonló elképzelésekkel lehet majd a
megvalósíthatósági tanulmány biztosította
kereteket - remélhetôleg újabb pályázati
források nyújtotta finanszírozási lehetôségek
alapján - tartalommal megtölteni.
Nádasi Zoltán
A Túr vízrendszer (Öreg és élô Túr)
komplex rehabilitációja, fejlesztése c. projekt
Hírlevele 2007.
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A projektet részben az Európai Unió és a
Magyar Köztársaság finanszírozza, a
Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttmûködési Program (INTERREG
III/A) valósul meg.
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M A G YA R O R S Z Á G - R O M Á N I A
É S M A G YA R O R S Z Á G - S Z E R B I A É S M O N T E N E G R O
Határon Átnyúló Együttmûködési Program

A Túr vízrendszer (Öreg és élô Túr) komplex rehabilitációja, fejlesztése c. projekt 2. hírlevele

Mit jelent nekünk a Túr
rehabilitációja?
A tôlünk keletre élô népeknél a folyó, mint
ôsapa, ôsanya jelenik meg a népmesékben
vagy a mítoszokban, sôt esetenként úgy, mint
Istenség. Az itt élô emberek a letelepedésük
után elkezdték elfoglalni a területet, a
Szatmári sík folyóinak árterületét. Megváltozott a folyóhoz való viszonya is az itt élô
népeknek. Az ártéri gazdálkodás már
kezdetek óta segítette a megélhetést. S a víz
iránti egyre nagyobb igény hozta magával a
folyószabályozást. Ennek az emberi beavatkozásnak is természetesen meg vannak a
következményei, nem megkérdôjelezve azt,
hogy a maga idejében szükség volt rá. Ez
megváltoztatta a vízjárását, az intenzívebb
gazdálkodás magával vonta a települések
növekedését, az erdôk kivágását, az infrastruktúra kiépítését, utak, termelô üzemek
épültek, s ez megváltoztatta a vízháztartást.
Olyannyira, hogy ma már veszélyben van az a
folyó, melyrôl Petôfi Sándor is ír Tisza címû
versében. Ha nem történik valami, ez az öreg
folyó mely oly sok örömet és bánatot is
okozott az elmúlt évszázadok alatt az itt
élôknek, eltûnhet, elposványosodhat, ha nem
teszünk valamit. Mindezek miatt óriási
jelentôsége van annak a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Önkormányzat által irányított
programnak melyben a Túr rehabilitációjára
irányuló tanulmányok készülnek el.
Mit jelent nekünk itt élô Szatmári embereknek
a Túr rehabilitációját megcélzó program?
Lehetôséget arra, hogy megóvjuk, megôrizzük a folyót olyannak, ahogyan azt a költô
megénekelte. Lehetôséget arra, hogy
visszaadjuk a korábbi rangját, jelentôségét. A
programban elkészülô tanulmány a magyarországi szakasz problémáira ad megoldási
javaslatokat, fejlesztési ötleteket. Ez önmagában kevés lesz, hiszen a Túr vízkörforgalmát érintôen egy regionális rendszer, s a
vízgyûjtôje ma már nem tartozik hozzánk,
melynek védelmében, értékeinek megóvásában együtt kell mûködnünk a romániai
területekkel. Fel kell mindannyiunknak velük
együtt ismerni, hogy a Túr, mint folyó milyen
értéke ennek a területnek. A Túr folyót
stratégiai elemnek tekintjük. A folyó egységes
rendszer és a különbözô élôhelyeken
található élôlények hatással vannak
egymásra. Ez a program az alap, mint ahogyan a házépítkezésnél is elôször az alap
készül el. A folyóhoz való viszonyuknak is
meg kell változni, nem szennyezhetjük
felelôtlenül. Ha elég bölcsek és türelmesek

leszünk, mindannyian megértjük majd azt,
hogy hosszú távon kell gondolkodnunk,
határon innen és túl mindannyiunknak, akik
ezt a folyót használtuk, használjuk. Fontos ez
a program, mert vissza kell kapnunk a folyót, a
szó szoros és átvitt értelmében is, mert a Túr
mente mindig is nagyon szegény paraszti
kultúrájú vidék volt. Az utóbbi idôben
elkezdtünk közösen hinni a térség idegenforgalmi fejlesztési lehetôségében, több
helyen belátva azt, hogy ennek hosszú távon
is van értelme, de ehhez is elengedhetetlenül
szükséges a Túr, a folyó. A Túr több nekünk itt
élôknek, mint egy meder, amiben víz van, és
halak úszkálnak. Ez a folyó a saját kultúránknak, történelmünknek, önbecsülésünknek is
a része. Mert ez a folyó a miénk. A SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Önkormányzatnak
ezért külön köszönetet mondunk, minden itt
élô nevében, hogy mindezt átérezve e
program elindításában, az elsô ütem megvalósításában oroszlánrészt vállaltak. Kérjük,
hogy ne a fióknak készüljön majd el ez a
tanulmány, mert minden program annyit ér,
amennyi megvalósul belôle. Készüljünk fel
közösen a megvalósításra! Ebben, ahogyan
eddig is partnere lesz a Megyei önkormányzatnak a Fehérgyarmati Többcélú Kistérségi
Társulás, és a Túrmenti települések vezetése.

Rendezvények, a
projekt szakmai és
települési egyeztetései
2006
Szatmárnémeti, 2006. szeptember:

Nyíregyháza, 2006. szeptember:

Dr. Tilki Attila
Fehérgyarmat város polgármestere,
valamint a Fehérgyarmati Többcélú

Kistérségi Társulás elnöke

Fehérgyarmat, 2006. szeptember:
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Koncepciótanulmány összefoglaló
A tervezési munka elsô szakaszában
szereplô, A Túr vízrendszer komplex
vízkárelhárítási-vízgazdálkodási-természetvédelmi fejlesztési koncepció
tanulmányának elkészítése és azzal
összhangban ökológiai állapotfelvétel
végzése, vízminôség vizsgálata” címû
elôkészítô munkákat a Viziterv-Bioaqua
Pro Konzorcium készítette el. Tartalma
koncepció-tanulmány és a hozzá
kapcsolódó ökológiai állapotfelmérés és
vízminôség-vizsgálat.
A cél megállapítások és javaslatok tétele a
vízrendszer komplex fejlesztését illetôen
koncepció szintjén, melyeket a tervezés
második szakaszában a megvalósíthatósági tanulmánynak kell konkretizálnia,
a lehetséges változatok közül kiválasztani
a problémák kezelésére optimális választ
adó megoldást.
A koncepciótanulmány az árvízi biztonság
növelése, az ártérrevitalizáció, az ÖregTúr rehabilitációja és a holtmedrek vízpótlása témakörökre bontotta a vizsgálatokat. Az eredmények azt mutatják,
illetve a kérdés komplex megközelítése
azt igényli, hogy az egyes témakörökben
adható javaslatok egymást kiegészítve,
egymás hatását növelve valósuljanak
meg. Elengedhetetlen ugyanis a térségben élô lakosság hatékonyabb védelme az
árvizes idôszakokban, az árvízszintcsökkentést a modern termé-szetvédelmi
elképzeléseknek megfelelôen szolgálná
az ártérrevitalizáció, vagyis az árvizek
szelíd árasztással történô elvezetése és
ideiglenes megtartása erre alkalmas
területeken.
Szintén fontos lenne az Öreg-Túr vízviszonyainak rendezése, a vízfolyás
hajdani szerepének visszaállítása, ami
viszonylag egyszerû beavatkozásokkal
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Rendezvények, a
projekt szakmai és
települési egyeztetései
2007
Szatmárnémeti, 2007. június:

elérhetô (vízszintemelés, mederrendezés,
üzemrend módosítása), és sok esetben
erre igényt mutatnak a településfejlesztési
tervek is.
A tájkép összetettségének megtartásához
és a vizes élôhelyek jó állapotban való
megôrzéséhez járulna hozzá a holtágak
vízpótlása.
Természetesen a program minden eleme
kapcsolatba hozható a tájhasználatváltási
igényekkel, a természetvédelmi érdekekkel és a turizmusfejlesztési célkitûzésekkel, amelyek enyhíthetnék a térség
gazdasági-társadalmi-ökológiai problémáit.

Nyíregyháza, 2007. július:

Projekt
magyar oldali területe

Fehérgyarmat, 2007. július:
Tervezett román
tükörprojekt területe

A projekt területéhez
kapcsolódó vízgyûjtôk

A Túr vízrendszer (Öreg- és Élô-Túr) rehabilitációja, fejlesztése címû projekt magyar és tervezett román területe
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Ökológiai állapotfelmérés összefoglaló
A koncepciótanulmány készítésével
párhuzamosan részletes ökológiai és
vízminôségi vizsgálatok is folytak. Ezek
célja a Túr vízrendszer rehabilitációs tervét
megalapozó koncepcionális javaslatok
pontosítása, esetleg további mûszaki
beavatkozások meghatározása volt. A
konzorcium vízügyi, hidrobiológus és
természetvédelmi szakemberei áttekintették a komplex vízkárelhárítási,
vízgazdálkodási és természetvédelmi
igényeket, és számba vették a megoldási
lehetôségeket, amelyeket a projekt
kivitelezése során terveznek szakmai
alapon részleteiben kidolgozni. Az igények
és megoldási lehetôségek számba vétele
során körvonalazódott azoknak a
szárazföldi és vizes élôhelyeknek a köre,
amelyeket az ökológiai állapotfelvétel
során részletesen kell vizsgálni. Az
élôhelytérképezést 2006.05.10. és
2006.06.20. között végezték el. A
biológusok a munka során az egyes,
körülhatárolható élôhelyfoltok 4 alapvetô
tulajdonságát adták meg: az azonosítót, a
felmérés során egységesen alkalmazott
élôhelykódot (Á-NÉR), az élôhelyfolt
szöveges jellemzését, az élôhelyfoltban
megtalált növényfajok listáját. A térképezés kimenete térkép (térinfomatikai
programok által felhasználható fedvény).

Az állapotfelmérés eredményei igazolták a
szakirodalomban részben fellelhetô adatokat, melyek szerint a Túr-mente egy állatés növényfajokban gazdag és relatíve
kevéssé bolygatott élôhelynek számít, ahol
számos védett növény- és állatfajt megtalálhatunk úgy a szárazföldi élôhelyeken,

mint a vízfolyásokban, holtágakban.
Ugyanakkor a vizes élôhelyek jövôbeni jó
ökológiai állapotú megôrzéséhez elengedhetetlen a koncepciótanulmányban is
javasolt vízpótlás.

Báka-szegi
Tisza-holtág
Nagyari Túr-ág,
Szoros-szegi holtág és
Tarpai-szegi holtág

Sonkád-Kölcse térségi
holtmeder
Túr-erdôi Holt-Túr
és
Malom-szegi Túr
holtmeder

Alsó-Öreg-Túr

Felsô-Öreg-Túr

Ricsei-erdôi
Holt-Túr

A Túri holtmedrek elhelyezkedése

A vízminôségvizsgálatok összefoglalása
A vízminôségi állapot megismerése,
jellemzése, értékelése alapvetô fontosságú a vízterekkel kapcsolatos fejlesztési,
hasznosítási, természetvédelmi célok
megfogalmazásához. A projekt keretében
a vízminôségi vizsgálatokra az Alsó- és
Felsô-Öreg-Túr, Holt-Túr, Öreg-Túr és az
Élô-Túr különbözô szelvényeiben került
sor. A vizsgálatsorozat tartalma kiterjedt a
mintavételek, terepi gyûjtések, kémiai és
biológiai laboratóriumi munkák elvégzésére (kémiai vizsgálatok, kémiai állapot
értékelése a szerves és szervetlen
mikroszennyezôk alapján, élôlénycsoportok vizsgálata). A vízmintákból
azokat a komponenseket határozták meg,
melyek az Európai Unió Víz Keretirányelvében meghatározott kémiai monitoring
szempontjából fontosak, de egyben a
vízgyûjtô sajátosságait és az ott folytatott
tevékenységeket is figyelembe véve
jellegzetesek a vizsgált felszíni vizek
vízminôségi állapota szempontjából. A
különbözô mérési módszerek eredményeként elmondható, hogy bár az ÖregTúr és az Élô-Túr vízminôségében is van
szakaszonkénti eltérés, a vízminôség
összességében jónak mondható. A
vizsgálatok során különös figyelmet

fordítottak a nehézfém-szennyezésre,
amely az utóbbi évtizedekben bizonyos
román oldali objektumok miatt állandó
problémát jelentett. E tekintetben is megnyugtató eredmények születtek, hiszen
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csak egy-egy mintavételi ponton jelentkezett a higany és a cink határértékeinek
kismértékû túllépése.

Jelmagyarázat
A 2.2. fejezetben felsorolt
védett értékek elhelyezkedése

Olcsvaapáti-Panyola közötti terület
Panyola-Kérsemjén-Tisza töltés közötti terület
Kisari erdô
A kisari tömb
A nábrádi tömb
Kisari, Túr-háti gyepek
A garbolc Nagy-legelô
Nagyhódosi gyepek
Nagyhódosi gyepek É-i része, az országhatárig
A nagyhódosi Nagy-legelô É-i része
A nagyhódosi Nagy-legelô D-i része
A Túr folyó a sonkádi hídig
Túristvándi szántók
A penyigei Erethegyi-legelô
Kömörôi-erdô
A nagyari Birhói legelôk
Nagyar-falu alatti szántók
A kispaládi Klastrom-erdô és környéke
Tisztaberki gyepek

A Túr vízrendszer területén lévô védett természeti értékek

