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• A tavaszi gyors 
hóolvadás vagy a nyári 
nagy mennyiségű csa-
padék következtében 
évről évre Erdély-szer-
te több település is 
pillanatok alatt víz alá 
kerül, ahogy történt 
az elmúlt napokban. 
Milyen kiváltó okai 
lehetnek ennek, van-e 
megoldás a károk 
megfékezésére?

KORPOS ATTILA

M egkeresésünkre Kovács 
Balázs biológus elmond-
ta, több együttesből álló 

egyenlet ez, hiszen több tényező 
is hozzájárul az árvizek mértéké-
hez. A sokrétű rizikófaktor men-
tén viszont egyértelműnek látja: 

a túlzott fakitermelés min-
dennek az alapja. „El kell 
ismerni, a legális és illegá-
lis fakitermelést nem egy-
szerű visszaszorítani. Az 

erdőgazdálkodás szempont-
jából viszont az lenne a lényeges, 
hogy ha már egy nagyobb erdőrész 
a kivágás sorsára jut, akkor rögtön 
következzen egy újraültetési fázis” 

– mutatott rá. Mint magyarázta, a 
talaj felső rétegei laza összetételű-
ek, így szükségük van a megfelelő 
megkötésre. A fák a gyökereikkel 
meg tudják kötni a vizet és ezt a 
laza szerkezetet a talajban, így az 
nem válik „csúszdává”. A dombvi-
dékes vagy alacsonyabb területek 
esetében a bokros, cserjés növény-
zet szintén jó talajkötő, így hasonló 
módon tudja megakadályozni a vi-
zek átfolyását. Ennek okán ültetnek 
például füzeket a folyó- és állóvizek 
mentén, hiszen a legtöbb fajtája ki-
emelkedő vízigényű. „A patak- és 
folyómedrek folyamatos mélyítése 
vagy szinten tartása is hozzájárul 
a folyamathoz, hiszen a homok és 

sóder kibányászásának hiányában 
leszűkül a vízhozam, egy nagyobb 
mennyiségű víztömeg pedig rövid 
idő alatt kilép a mederből. Ez nem 
is akkora probléma, de amennyiben 
nincs egy szabályozott árterület, 
akkor a víz folytatja útját”– mondta.

Váltózó éghajlat

Az emberi beavatkozáson túl nem 
elhanyagolható tényező a megválto-
zott éghajlat sem: a heves zivatarok 
és nagyobb felhőszakadások egyre 
nagyobb frekvenciával jelentkez-
nek. Mint magyarázta, az extrém 
és szélsőséges hidrológiai esemé-
nyeket csak előrejelezni tudjuk, 

befolyásolni nem, a rövid idő alatt 
lehulló nagy mennyiségű csapadé-
kokat pedig a hegyi patakok nem 
bírják el. Hozzátette, több helyen 
kisebb-nagyobb vízerőmű építésé-
vel igyekeznek energiát termelni. 
De amennyiben egy hegyi patakot 
belevezetnek egy mesterségesen ki-
alakított mederbe vagy hálózatba és 
a víznek nincs lehetősége „utat törni 
magának”, a nagyobb mennyiségű 
vízhozamot a rendszer nem bírja 
elvezetni, így az nem várt helyeken 
okozhat károkat és áradásokat. „Az 
egyik legnagyobb természeti érté-
künk a víz, viszont egyben az egyik 
legnagyobb veszélyforrásunk is” – 
összegezte Kovács Balázs. 

Ki a hibás, mit tehetünk?
Egyre szélsőségesebbek az évszakok, amire nehéz felkészülni

Elöntött veteményes. 
Az árvizek nyomán rengeteg 
emberi munka válik semmissé 
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Több utánfutónyi követ hordott 
be a főútra péntek este a szapora 

eső a karácsonyfalvi templom mellett 
lévő utcából – számolt be lapunknak 
Cseke Miklós oklándi polgármester. 
Mint mondta, a hordalékkal érkező 
víz eldugaszolta a sáncokat, ugyan-
akkor az udvarokra és néhány pincé-
be is behatolt. Ócfalván, Telekfalván 
és Sándortelkén is problémákat oko-
zott a hirtelen jött esőzés, pincéket és 
házakat is elárasztott a víz – tudtuk 
meg Sándor József polgármestertől, 
aki hozzátette, hogy az utakban is ke-
letkeztek károk. Mi Telekfalvára men-
tünk ki, ahol sártengerré változtak az 
utcák, ezt igyekeztek rendbe tenni a 

helyiek. Az utak járhatóvá tétele ér-
dekében munkagépeket is be kellett 
vetni és az emberi erőre is szükség 
volt. Mindemellett megtudtuk, hogy 
a településen 15–16 háztartásba hatolt 
be a víz, amely megannyi iszapot és 
egyéb hordalékot vitt magával. Ló-

kodban találkoztunk Jakab Attila ho-
moródszentmártoni polgármesterrel, 
aki az ottani károk felmérésével volt 
elfoglalva. Mint mondta, a község-
központban egy háztartásba hatolt 
be a víz, Bágyban egy 500 méteres 
utca rongálódott meg, a legnagyobb 
károk viszont Lókodban keletkeztek, 
ahol egy út járhatatlanná vált és egy 
kisebb híd megrongálódott, valamint 
két házba is befolyt a víz.

György Sándor kányádi polgár-
mester arról számolt be, hogy náluk 

is jelentős károkat okoztak a meg-
áradt patakok. Abránfalván a tele-
pülés központját öntötte el a víz – be-
hatolva egy háztartásba és elmosva 
kerteket, illetve a templom udvarán 
lévő járdát –, amely az újonnan leasz-
faltozott útban is kárt tett. Ottjár-
tunkkor a helyiek és ismerőseik kéz a 
kézben dolgoztak a károk elhárítása 
érdekében. Ők attól is tartottak, hogy 
mivel jelentős károk keletkeztek az 
odavezető úton lévő egyik hídban, az 
hamarosan beomlik, emiatt pedig el-

záródhat a település a külvilágtól. A 
polgármester arra is kitért, hogy Mik-
lósfalván több háztartásba is 
bement a víz és udvarokat 
öntött el, valamint egy híd 
korlátjait is elmosta – illetve 
a tartóelemeket megrongál-
ta – a hatalmasra duzzadt 
patak a kultúrház közelé-
ben. Ezenkívül a heves eső-
zés miatt  jelentősen meg-
rongálódott a megyei út Kányád 
és Székelydálya között.

Károkat okozott az áradás több udvarhelyszéki községben
• Rövid idő alatt nagy mennyiségű eső esett pénteken és 
szombaton Hargita megyében, Udvarhelyszék több telepü-
lésén is, ahol a megáradt patakok utakat és hidakat rongál-
tak meg, valamint háztartásokat és kerteket öntöttek el.

Egymásnak segítve igyekeztek rendbe hozni az áradás okozta károkat
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Gondok Etéd községben is
A szombat esti heves esőzések miatt áradtak meg Etéd községben a patakok 
és a vízelvezető árkok, amelyek több településen is károkat okoztak – tudtuk 
meg Szőcs Lászlótól, a község korábbi polgármesterétől. Mint mondta, Kő-
rispatakon például több udvart és veteményest is elöntött a hirtelen lezúduló 
víz, amely néhány háztartásba is betört. Nagyobb problémák a Pálos utcában 
voltak. Ugyanakkor gondok voltak Siklódon és Küsmödön is: a két telepü-
lés között lévő Bartos hídon átcsapott a víz, amely megrongálta az átkelőt, 
ugyanakkor a 135-ös megyei útban is kár keletkezett. Mindemellett Siklódon 
több utcában is elmosta a kavicsréteget a lezúduló esővíz. Ezt erősítette meg 
lapunknak Bónis Ferenc, a helyi önkormányzat siklódról származó képviselője 
is. Rámutatott: térségükben nem is a nagyobb patakokkal voltak problémák, 
inkább az olyan kisebb vízelvezető árkok áradtak meg, amelyek rendszerint 
kiszáradnak a nyári időszakban. (Fülöp-Székely Botond)

Elöntött porták

Szombat éjjel két óráig a Maros 
megyei tűzoltóságot összesen 
öt helyszínre riasztották a 112-

es segélyhívószámon keresztül 
a narancssárga jelzésű viharok 
és nagy mennyiségű esőzések 
okozta áradások miatt – szá-
molt be a részletekről a Maros 
Megyei Vészhelyzeti Felügye-
lőség sajtóosztálya szombat 
hajnalban. Szászrégenben egy 
lakóház udvarát árasztotta el a 
víz, Felsőköhérben két lakóház 
és két bolt pincéjéből kellett ki-
szivattyúzni a befolyt vizet. Di-
csőszentmártonban a Gyümöl-
csöskert negyedben lévő egyik 
lakóházba is befolyt a víz, ahol 
a helyi tűzoltó-alakulat teljesí-
tett szolgálatot szombat éjjel. A 
legnagyobb károkat Erdőszent-
györgyön okozta a hirtelen 
nagy mennyiségben lezúdult 
eső, itt összesen mintegy száz 
lakóházba, udvarba, pincébe 
folyt be a víz. A helyszínre 
érkezett húsz marosvásárhelyi 
tűzoltó munkáját a nyárádsze-
redai, az erdőszentgyörgyi, 
a balavásári és az ákosfalvi 
önkéntes tűzoltók, valamint a 
helyi önkormányzat csapata 
is segítette – tájékoztatta a 
Székelyhont a Maros megyei 
tűzoltóság sajtóosztálya.

• RÖVIDEN 




