Kisbodak településrendezési tervhez

2015 decemberében elkészült Magyarország Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervének
felülvizsgálata (VGT2), amely megtekinthető a www.vizeink.hu honlapon. A VGT2 rögzíti
felszíni és felszín alatti vizeink jelenlegi állapotát, valamint az ezekhez tartozó tervezett
intézkedéseket a jó állapot elérése, ill. annak megtartása érdekében.
Az alábbiakban felsoroljuk a VGT2 Kisbodak területén megvalósítandó intézkedéseit:
➢ Felszín alatti vizek vonatkozásában az itt lévő sekély porózus (sp.1.1.2) Felsőszigetközi Duna-völgy északi része víztest mennyiségileg gyenge, míg kémiailag jó
állapotú. Az ez alatti porózus (p.1.1.2) víztest mind mennyiségileg, mind kémiailag jó
állapotú.
A jó állapot fenntartása, kialakítása érdekében megvalósítandó intézkedések:
o Jó kémiai állapotot fenntartó intézkedések:
▪ víztest teljes területén:
• Mezőgazdasági eredetű peszticid csökkentése,
• Csatornahálózatok rekonstrukciója,
• További csatornarákötések elősegítése és megvalósítása,
• Kommunális
hulladéklerakók
megfelelő
kialakítása,
működtetése és ellenőrzése,
• Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója,
felszámolása
o Jó mennyiségi állapotot elérését célzó intézkedések:
▪ Felszín alóli vízkivételek nyilvántartásának, felülvizsgálatának,
engedélyezésének hatékonyabbá tétele.
▪ Víztakarékos megoldások alkalmazása növénytermesztésben,
▪ Technológiai és hálózati veszteségek csökkentése a közüzemi
vízellátásban,
▪ Víz fenntartható megoldások az ipari vízellátásban,
▪ Csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a táblákon belül a
beszivárgás növelése és a lefolyás csökkentése érdekében,
▪ A talajvízszint süllyedés megállítása.
➢ Felszíni vizek tekintetében Kisbodak település által érintett víztest a Szigetközi Mentett
Oldali Vízpótló Rendszer, amely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata
(VGT2) szerint mérsékelt állapotú.
o A víztest fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések:
• A mezőgazdasági termelés tápanyag szennyezésének csökkentésére
vonatkozó általános szabályrendszer, a tápanyag kihelyezés
tényleges korlátozása szántó és ültetvény területeken.

•

•

Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése gyepesítéssel,
fásítással, lejtős területeken teraszolással, beszivárgó felületekkel,
belterületi növénytermesztés izolálásával.
Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján.

o Hidromorfológiai viszonyok javítását célzó intézkedések:
• A mederforma és a meder vonalvezetésének a természetest
megközelítő átalakítása, az elismert emberi igények egyidejű
kielégítésével.
• Vízfolyások és állóvizek parti zónájában a víztípustól függő
zonáció rehabilitációja.
• A vízmegosztás módosítása az ökológiai kisvíz biztosítása
érdekében.
o A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések vonatkozásában a
mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése érdekében:
• Művelési ág váltás (szántó-gyep, szántó - erdő, szántó-vizes
élőhely konverzió).
Településrendezési terveket a sorolt intézkedések figyelembevételével kell elkészíteni.

