
LÉPÉSEK 25LÉPÉSEK 25

Látogatás a Sajó-szennyezésnél és  
kelet-szlovákiai rönkgátaknál 
Szerző: Rőczei Norbert / KÖVET Egyesület 

2022 júniusában a KÖVET küldöttsége a konzorciumi partnerekkel együtt 3 napot töltött a Sajó felső 
szakaszán, illetve Homonna környékén egy tanulmányúton, a LIFE-CLIMCOOP projekt keretében.

Mivel a négy évig tartó projekt a klímavál-
tozás hatásait vizsgálja a Sajó-völgyében, 
és ezekre keres adaptációs eljárásokat, 
alapvető fontosságú, hogy a folyó felső, 
szlovákiai szakaszát érő kockázatokat is 
megismerjük. 
Mindennek szomorú apropót ad a Sajó 
jelen sorok írásakor is tartó, vas-hid-
roxiddal történő szennyeződése is, 
amely az alsósajói felhagyott bánya 
üledékéből mosódik be a folyóba. Ott-
jártunkkor egy biztonsági cég emberei 
határozottan elküldtek minket, amikor a 
szennyezés folyóba ömlését akartuk meg-
tekinteni, ugyanakkor számos munkagép 
dolgozott ott, amelyből arra lehetett követ-
keztetni – és ezt az aktuális szlovák híra-
dások is megerősítették, még ha a sikert 
tekintve némileg túlzó módon is –, hogy 
nagy erőkkel dolgoznak a kárelhárításon. 
Mindenesetre a folyó állapota nagyon elke-
serítő volt, és erről az alsóbb szakaszokon 
mi magunk is meggyőződhettünk: a víz 
színe narancssárgás-barna, a parti 
kö vek re vastagon ki van csapódva a 
va sas üledék, és mintegy 40 kilométer 
hosszan az élővilág kipusztult. A parton 
állva megbecsülni sem lehetett, mikor 
lehet újra élő folyó a Sajó felső szakasza.

A továbbiakban a folyó vízgyűjtő terü-
letén több, hajdan bővizű karsztforrást is 
meglátogattunk (Várhosszúréten, Dernőn 
és Gombaszögön), amelyek hozama roha-
mosan csökken, ahogy Gaál Lajos, az 
utazás szakmai vezetője, a Szlovákiai 
Barlangok Igazgatóságának nyugalma-
zott munkatársa mesélte. Ennek egyetlen 
előnye van: a források hirtelen túlcsordu-
lásából adódó villámárvizek gyakorisága 
is csökken, ugyanakkor a szó szoros értel-
mében a forrásnál mutatkozó vízhiány 
aggasztó jövőt vetít előre a teljes Sajó-völ-
gyére. A LIFE-CLIMCOOP-ban erre is 
keressük a megoldást, hogy egy folyó 
vízhozamának hosszabb ideig tartó, 
jelentősebb csökkenéséhez hogyan 
tudnak alkalmazkodni a helyi telepü-
lések és vállalkozások. 

A mesébe illő szépségű vidéken elszo-
morító volt látni a kiszáradófélben lévő 
Gyökerréti-tavat, amely egy eltömődött 
karsztperemi töbrön keletkezett, valamint 
a Szilicei-jégbarlangot, amelyben az eny-
hülő és hómentes telek következtében már 
csak mutatóban van jég. 

Az utazás utolsó napján a szlovák-ukrán 
határ közeli Baškovce település határában 
tanulmányoztuk azokat a rönkgátakat, 
amelyeket egy korábbi LIFE projekt kere-
tében valósított meg egy kassai székhelyű 
konzorcium. A település korábbi polgár-
mestere, Frantisek Bazár, valamint a People 
and Water szervezet képviselői, Danka 
Kravciková és Michal Kravcik mutatták be 
a több száz létesítményből álló, kelet-szlo-
vákiai rönkgát-rendszer helyi szakaszát, 
amelyet helyi faanyagból építettek meg 
helyi munkanélküli emberek.

A rönkgátak lényege, hogy hegyes-
er dős vidéken az özönvízszerű eső-
zé  sek nyomán az időszakosan folyó 
pa takocs kák ban keletkező villámárvi-
ze ket fé ke zik le, és ezáltal megvédik 
a településeket. A Homonna környéki 
gátrendszer kitűnően vizsgázott, megépí-
tésük óta az azóta is előforduló villámár-
vizek nem okoztak problémákat a védett 
falvakban.  Mivel a LIFE-CLIMCOOP pro-
jekt keretében is épül minta-rönkgát a Tar-
dona-patak vízgyűjtőjén, nagyon hasznos 
szakmai tapasztalatokat szereztünk a 
meg va ló sításhoz. 

A LIFE-CLIMCOOP projekt célja, hogy 
a városok és ipari övezetek együttmű-

ködését ösztönözze a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodás érdekében Kazinc-

barcika és a BorsodChem példáján 
keresztül, és ehhez máshol is alkalmaz-

ható módszereket fejlesszen ki. 
A Sajó menti város és a vegyipari 

óriás, valamint a KÖVET Egyesület 
mellett a konzorcium tagja - egyben a 
projekt vezetője - a Miskolci Egyetem, 

a Geogold Kárpátia Kft. és a  
Nyugat-Balkáni Zöld Központ.

Bővebb információ:  
https://life-climcoop.hu/
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