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A Vindornyaszőlős Község Önkormányzata által benyújtott ,,A Vindornyaláp élőhe|yének helyreállítása' fejlesztése'' c. KEOP 7.3.|.2109-2009_0005 sz.
pályázatboz

1.

A folyó\ tavak vízkészletgazdálkodását jelentősen befolyásoló beavatkozásoknál a
pályázatban megfogalmazott tevékenysége\ beavatkozások, illetve azok
megvalósításának vízüryi szempontú értékelése

A

részletes múszaki leírást az engedélyeztetésre 2010. novemberében beadott
''Vindomyaszölis, Vindomya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése a 089/11 és
092 hrsz, a lápvÍzellátásának és tűzivíz készleténekbiztosítására teruezeft tavak
kialakításával" cÍmű vízjogi létesítésiengedélyezési terv (GEo SIVo ÉpÍtőipan,
Kömyezetvédelmi Teryező és Kivitelező Kft Budapest) taftalmazza.

A pályázatban megfogalmazoft tevékenységek:

A

közvetlen cél a ftjggő medrú vindomya-csatomából az összegyújtott vizek
,,bekormányzása''a 089/11 hrsz.-ú fokozoftan védeft természeti területre, a Iáp
vízellátásának javítására. A vízháztaftás javítás a felszín alatti talajvÍz kozvetítésével
valósul meg' A tervezeft fenékszinftel az agyag, agyagos- homokos réteget eltávolítva a
fenékszintet az iszaposabb rétegbe mélyítikcsökkentve ezzel a meder vízzáróságát' Az
iszapos rétegek ,,k'' tényezije egy-két nagyságrenddel kisebb, mint, az agyagosaké (kb.
10-7cm/sec)' így létrejöhet a kommunikáció a tavak vize és a kimyező talajvÍz közöft.

A

teryezett tavak kozül az 1' számú tó' ülepítőként teruezeft (vízminiségjavítás,
hordalék kiülepÍtés), a betervezett csekély (80 cm magas vízoszlop) vízborítás miaft be
fog nádasodni, elősegítve a csatomábÓl éfuező vizek gyökérzónában töfténő tisztítását,
szűrését,üIepítését.

A 2. szám(t tó biztosítja, hogy a tóba kerülő felszÍni vÍzkészleteka felszÍn alatti áramló

víz ,,készletébe"kerüIhessenek, de mód van a tó ,,készletezeft" vizének közvetlen lápba
vezetéséreis a 2. számú tó leeresztő zsilipjén kereszttjl is.

A 3 sz' tó (092 hrsz) egy talajvÍzszint alá kikotort vízimű, melynek célja: lápttiz esetén az
oltÓvíz biztosítása (maga a talajvíz szolgáltatja az oltási céIúvÍzkészletet).
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A tervezett létesÍtményeka fentieknek megfelelően:
. Duzzasztó mú a Vindomya-csatomán
. VÍzkivételimű a Vindomya-csatomán (barátzsilip)

.
.
.
.
.
.

1. sz' ülepítő tó
Betétpallós vízkormányzÓ mú

Összekötő földárok
2' sz. víztározÓ tÓ
Vízleeresztő műtárgy (barátzsilip)
3. sz. tüzivíz tározÓ tó
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Kaszálógép

Kapcsolódó tevékenységek az üzemeltetés alaft:
. Tisztító kaszálás
monitoing
', Vízmérce
VÍzminőségi monitoing
. Élőhely-monitoing

A projekt Nyugat-dunántúli Kiirnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
általi értékelése:

A projekt komplex célkitűzésea védett Vindomyaláp, mint értékesvizes élőhely megórzése,
fenntartása, ennek kapcsiín az óshonos, védett növény- és állatfajok védelme.
A Vindornyalápon a gazdaságosan hasznosítható tózeget a láp teljes területén kitermelték' A
benrhrízás e felhagyott tőzegbánya területének rehabilit'ációját célozza.
A felhagyott brírrya visszaalakulóban lévó ,,természetes'' állapotrínak fenntartásiíra aZ elmúlt

évtizedekben kidolgozott koncepciók a vízvisszatartiíst, és a visszatartott vizek lápra vezetését
tekintik szímításba vehető megoldásnak. A gyorsan lefutó nagyvizek visszataÚásához térozó tó,
vagy tórendszer kialakítása sziikséges.
A tervezett tavak és a rekonstrukciós terület környezetében előforduló temészetes vagy
természetszerúnövényzettel fedett terÍileteken a természetes növényközösségek fajai dominálnak
még annak ellenére is, hogy a területen kizfuó|ag csak másodlagos növényzet található, amely
nem mentes az antropogén hatrísoktól' A tavak helyének kijelölése, alakjrínak megviílasáása a
természetvédelmiszempontok figyelembe vételéveltörtént. A vizhérzíaÍtástjavító tó együttes a
terület legmagasabb pontjrllÍI, az éÍtékesnövén$arulások megőrzésével kerül kialakítrísra. A
tűzivizet bixosító tó szríntó művelési ágú ingatlanon létesül.
A rekonstrukciós munkák eredményeként a vizellátás javulása csökkenti a vízhiiínyos
idószakokban fellépő avartiizek valószínúségét.A bekövetkezés esetén pedig a taziviz tátrozó
biaosítani tudja az oltiíshoz szükséges vizet.
A tervezett beruházás főbb egységeit a vízvisszatattást szolgáló trározók alkotjrík. Kisebb
létesítményeka vízkormrínyzáshoz szükséges műtárgyark (barátzsilipek, bajuszrírkok)'
A víztátrozókhelyszíne viszonylag sík teruletÍe esik, ezért a tarczok tájba illesáésétszem előtt
tartva a medence és a körgát geometriai kialakítása a lehetőségekhez mérten követi a
terepviszonyokat' mentett oldali rézsűje lankás' csökkentve ezzel a mesterséges tájképi hatilst. A
tájba idomuló nyílt vízfelületek kialakulása növeli a lápterÍilet üíjszerkezetének változatosságát,
ezzeltájképi értékét.
A projekt vrírhatóan összességében jó hatással lesz a Vindomyalápra és elósegíti a láp
élóhelyének, vízhérztaÍtásénakhelyreállítását. A tavak kialakítása során a szükséges, de minimális
mértékíirekorlátozott igénybevétela láp állapotara természetvédelmicélokkal ellentétes hatast
nem gyakorol, a projekt eredményeként a láp ví^ázÍartásríLrrak javítása és a természetvédelmi
keze|és az élóhelyek természeti rállapot,át kedvező módon befolyásolja. A kialakuló vizes élőhely
mind természeti rlllapotát' mind táji jellegét tekintve illeszkedik a lápi környezetbe.
Meg kell jegyezn, hogy az 1. és 2' számú tavak helyének kérdésébena dokumentáció
ellentmondásokat tarta|maz. A szöveges rész tévesen a 089/11 hrsz. a) alrészletérehelyezi a
tavakat, a rajzok' valamint az korábbi egyeáetések, helyszíni bejarások alapjrín a tavak valódi
helyszíne a 089/1 l hrsz. b) alrészletén van.
Felügyelőségiink
beruhazás létesítésiengedélyezésétmegelózően
kömyezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasznáati engedélyezési eljrírásról sző|ő 314/2005.
(xII.25.) Kormrínyrendelet (a továbbiakban: Kormrányrendelet) 3_5' $-aiban foglaltak a|apjtn, az
előzetes üzsgálati eljárást folÍatott le a benrhrízás várható kömyezeti hatásai mértékének
elbírálásra. A tervezett beruhríaás a KormiiLrryrendelet 3. sziámú mellékletének139. pontja alá
tartozik. Megállapítást nyert, hogy a teÍlezetÍ munkálatok sorrí,rr jelentős kedvezőtlen kömyezeti
hatás nem feltételezhető.

a

a

2.

Amennyiben releváns, kérjük tételesen felsorolni és indokolni az alábbiakat is:

Felügyelőségiink az e|őzó pontban említett előzetes vizsgálatot záró hatátozatot az alábbi
előírrásokkal adta ki:
Nem javasolt tevékenységek
1.

A

talaj- és vizszennyezés megelőzése érdekében a projekt területen kerülni kell a

sállffi

árművek és munkagépek karbantartrását, iizemanyag-feltöltését.
A tavak medrének kialakítása sorrín ügyelni kell arra, hogy a láp teriilete alatt talrílható
vizzátró rétegeÍáttl:'Íni nem szabad.

Módosítási javaslatok
1.

A

területről kikeriilő ftildanyag elhelyezését a Vindomyaszőlős t01/8 hrsz_ú
adatok alapjrírr _ nem lehet teljes mértékben biaosítani, ezért
további területeket kell az elhelyezéshez megjelölni. A kitermelt ftild még
ideiglenesen sem taÍolható a beavatkozással érintett tefÍileten kívüli védett természeti
ingatlanon _ a közölt

területeken.

Egyéb feltételek az egyes tevékenységeknél
1.

A

projekt megvalósítiísa soríínkülinös fegyelmet kell fordítani a beavatkozási és a
célterületek természeti értékeinek és a védett természeti értékeknek megórzésére,
ennek érdekébena kivitelezés megkezdése előtt, a terepi munkríkat megelőzóen a
tavak medrének' a megköZelító utak, az ideiglenes depónirik helyének kitűzése soriírr
be kell vonni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban:
l

gazgaló ság)

A

3.

4.

7.

8.

unkatrírsai t.

a

projekthez kapcsolódó műszaki létesítményekkialakítását
lehetőség szerint vegetiíciós időn kívül' olÍóber 31. és máLrcius l. között kell végezni.
A projekt megvalósítiísa soriín folyamatosan alkalmazni kell egy természetvédelmi
felelőst' aki rendelkezik a sziikséges felsőfokú szakképesítéssel,természetvédelmi
szempontból ellenórzi a munkálatokat, kapcsolatot tart a természetvédelmi hatósággal
és azlgazgatósággaL
A projekt megvalósítása során a Vindomyaláp komplex ökológiai rendszerére
hatással lévő objektumok kerülnek kialakításra, ezért fontos' hogy a megvalósítás után
biaosítani lehessen a|áp vízhérztaÍt^ánakés élővilágrfurak folyamatos monitorozását'
valamint az eredmények fuggvényébena szi'ikséges konekciós beavatkozások
megtételét.

5.

m

tavak, valamint

A

taposrísi kar minimalizálása érdekében munkagépekkel és szállítójrírművekkel a
Vindomya_csatomát és közvetlen kömyezetét megközelíteni csak megfelelően száraz
vagy fagyott talaj esetén szabad.
A területen esetleg üírolni szÍiksóges kőolajszárrnazékok és egyéb, a kómyezetre,
kiilönösen a vizeloe potenciális veszély jelentő anyagok deponálása csak ziírt,
kiírmentővel ellátott tárolóban lehetséges.
A talaj és a talajviz szennyezésének megelőzése érdekében a 2. és 3. sziírnútavak
medrének kialakíüísa - tekintve' hogy részben a talajvíz szintje alatti munkavégzésről
van szó _ különösen gondos munkavégzést kíván.
létesítendő ftildművek állékonysága érdekébenazok építésesorán különös

A

figyelmet kell fordítani a megfelelő tömörítésÍe, melyet a terveknek megfelelóen,

rétegenként legalább Try : 90 %-osra el kell végezni'
A beruhrázás területén esetlegesen keletkező hulladékok szakszerű összegyűjtéséről,
hasznosítrásríról, ennek hirá'rryában rírtalmatlanításríról a beruházó gondoskodni köteles.

9.
10.
11.

1,2.

13.

14.

Az

építésiterületről elszállítani tervezett kitermelt ftjld hasznosítása érvényes

hulladékkezelési engedély birtokában kezdhető meg.
A beruhrízással érintett területen a mrrnkálatok időtartama alatt észlelt minden haviíria
jellegű esemén1t Felügyelóségtinkre be kell jelenteni, a további kö'myezetkárosodást
meg kell e|őmi, a szennyezés felsziámolását mielőbb meg kell kezdeni.
A Vindomya-csatoma medrében hagyandó vizhozam értékelegalább a mértékadó
2
kisv izi v ízhozarl / s- a.
tavak feltöltése csak a tavaszi hóolvadást követően, illetve a nyrír eleji
csapadéktevékenységkiivetkeztében kialakuló nagyvizek idején lehetséges.
A benrhrízás megkezdése előtt vízjogi létesítésiengedél1t kell beszerezni.

A

A pályáaat tarta|mát megismertem (és a fentiekben feltiintetett feltételekkel) tiímogatom:

201 1.

mrírcius 10.

igazgató

A nÍlatkozatot kapja:
t. Vindomyaszó|ős Község Önkormrlnyzata, 8355 Vindomyaszőlős, Dózsa Gy. u. 21.
Mott MacDonald Magyarország Kft'' 1138 Budapest, Népftirdő u. 22., Duna Torony
épület

2.

