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A DUNA

A Duna a második leghosszabb folyam Európában. Németországban, a Fekete-erdőben ered, 2850 kilométert tesz meg
a Fekete-tengerig. A Duna a világ „legnemzetközibb” folyója; 10 országon halad át, a vízgyűjtő területe pedig 7 további
országot érint, a magyarországi főágának hossza 417 km.
A rómaiak i. e. 29 és 10 között foglalták el
természetes határának, amely körül erődök
Ilyen jelentős erődvárosok voltak Castra
(Budapest), Singidunum (Belgrád) és Novae
folyón több helyen is fellelhetők.

a Duna jobb partját. A későbbiekben a folyó részét képezte a Birodalom
és hadivárosok jöttek létre a barbár népek ellen való védekezés céljából.
Regina (Regensburg), Lauriacum (Linz), Vindobona (Bécs), Aquincum
(Rusze). Az első hidakat is a rómaiak építették a Dunán, a hídfők romjai a

A Duna a Római Birodalom kereskedelmében is fontos szerepet töltött be. A folyókörnyéki provinciák, elsősorban
Pannónia, így komoly jelentőségre tettek szert, egyre nagyobb befolyást gyakoroltak a római politikára.
A 9. században, a népvándorlás utolsó hullámában a magyarok érkeztek a Duna medencéjébe, s kalandozásaikkal a
folyó környéki települések sokaságát sújtották.
A Duna Belgrádtól északra lévő részének hadiút szerepét a 13. századtól a távolsági kereskedelmi út szerepe váltotta fel.
Az úton jelentősek voltak a Fugger-család Erdélyből induló aranyszállítmányai. A kereskedelem élénkültével újból
lendületet kapott a városiasodás: Buda, Pozsony, Bécs, Linz ebben az időben jelentős fejlődésen esett át.
1948-ban a Duna parti szocialista országok megalapították a Duna Bizottságot, amelyhez később Ausztria, 1998-ban
pedig Németország is csatlakozott. A németországi Rajna-Majna-Duna csatorna 1992-es megépítése óta a folyó részét
képezi annak a 3500 km-es transz-európai víziútnak, amely az Északi-tenger melletti Rotterdamtól a Fekete-tenger
melletti Sulináig ér. 1999-től a folyami szállítás nehézkessé vált, miután a NATO 3 hidat lebombázott Újvidéken,
Szerbiában; a roncsokat 2002-re távolították el.

A Duna térképe

Duna gazdasági jelentő
ősége
Hajózás
A Duna nemzetközi hajózási útvonal. A torkolatától Brăilaig tengeri,
onnan Ulmig folyami hajókkal járható. A Duna mellett mintegy hatvan
mellékfolyója is hajózható. A hajózás megkönnyítése és gyorsítása
érdekében több csatorna is kapcsolódik a Dunához, melyek közül a
legjelentősebb a Rajna-Majna-Duna csatorna, amely hatására a Duna
része lett egy Sulinától Rotterdamig tartó transzkontinentális, folyami
hajózási útvonalnak.
A Dunán nagy számú nemzetközi árukikötő található. Ezek közül a
legnagyobbak: Sulina, Giurgiu, Reni, Brăila, Galac, Rusze, Belgrád,
Budapest-Csepel, Komárom, Gönyű, Pozsony, Bécs, Linz, Passau.
Ivóvíz
Közvetlenül a mederből, tisztítások után kerül a Duna vize Baden-Württemberg tartomány mintegy 30%-ában, Ulmban,
Passauban, pár romániai településen. Más helyeken a víz nagyfokú szennyezettsége miatt az ivóvíz ilyen formában nem
nyerhető. Elsősorban Magyarországon nagyon elterjedtek a parti szűrésű kutak, amelyek szinte az egész tágabb Duna
mente, így Budapest ivóvízkészletét biztosítják.
Vízenergia
A Dunán az energiát hasznosítandó számtalan vízierőmű épült elsősorban a gyorsabb sodrású szakaszokon, így
Németországban, Ausztriában és a Vaskapunál. Nagyobb fokú duzzasztást igényelnek a síkvidéki erőművek, így a
szlovákiai Bősnél lévő erőmű is.
Németországban a 19. század végén jöttek létre az első erőművek a Dunán, például Ulmnál. Az első osztrák dunai
erőmű 1959-ben Ybbs és Persenbeug között épült. Mára a kilenc dunai erőmű az ország energia ellátásának mintegy
20%-át adja.
A szlovákiai bősi erőmű az ország energiaellátásának 11-16%-át biztosítja a vízállástól függően. 1972-ben épült meg
Európa legnagyobb vízierőműve a Vaskapunál két duzzasztógáttal. Szerbia és Montenegró energiaellátásának 37,1%-át,
Romániának pedig 27,6%-át ez az egy erőmű biztosítja.

Halászat
Valaha a Dunán jelentős halászat folyt. A Duna környéki településeken nagy számban éltek halászok. A 19., majd 20.
században azonban a folyót ért nagyfokú szennyezés miatt halállománya nagyban lecsökkent, így a halászat is szinte
teljes mértékben eltűnt a folyó partjáról. Mindössze hobbihorgászokat találni manapság a folyó partjain. Egyedül a Dunadeltában maradt meg a kereskedelmi célú halászat, de ott is nagyban korlátozódott.
Turizmusa
A Duna mind az aktív, mind a passzív kikapcsolódás egyik kedvelt helyszíne. A folyó minden szakaszán, de leginkább a
Wachaun, a magyar Dunakanyarban, a Kazán-szorosban és a Duna-deltánál személyszállító hajók sokasága várja a
turistákat. Elsősorban Budapesten, kisebb részt Passauban, Linzben, Pozsonyban, Bécsben és Belgrádban jelentős a
városnéző hajózás is. A folyó mellett épült számtalan idegenforgalmi látnivaló is nagyszámban csábítja a turistákat.
Az aktívabb kikapcsolódásra vágyók számára a Duna mint fürdőhely, horgászhely funkcionál. A folyón számtalan evezős
vízisportot űző amatőr vagy professzionális sportoló is feltűnik. Létezik a folyó több mint kétharmadán zajló, két hónapos
nemzetközi Dunatúra is.
A Duna mentén egyre nagyobb mértékben terjed el a kerékpározás is. Donaueschingentől Pozsonyig a jól kiépült, az
EuroVelo 6. szakaszának részét képező „Donauradwanderweg”, vagy röviden „Donauradweg” mintegy 100 000
kerékpárost fogad évente, de a folyó alsóbb szakaszain is (elsősorban a Szigetközben, és Esztergomtól Budapestig)
lehetőség van a biztonságos kerékpározásra

Klimatikus változások kihatásai a dunai vízállásokra
A német környezetvédelmi Minisztérium államtítkára Michael Müller (SPD), arról nyílatkozott "Rheinischen Post-ban hogy
az elkövetkező időben Németországban az árvízi veszély meg fog tizszereződni a klimatikus változások miatt.Télen
lényegesen több csapadék fog esni eső formájában ezt a növekedést közel 40%-ra teszik. Ezért a folyókon lényegesen
nagyobb mértékű és gyorsan bekövetkező árhullámok fognak levonulni. Pont a német környezedvédelmi Minisztérium
állásfoglalásából is le lehet vonni azt a következtetést,hogy nem kell tartanunk a Dunán a jeges ártól.
Legalább kétévente megdől a melegrekord, és tíz év alatt csaknem annyit emelkedik az átlaghőmérséklet, mint
korábban ötven év alatt.
Ezt a Met Office, a brit meteorológiai intézet kutatói jósolják egy új előrejelzési módszer alapján. Klímamodelljük a
korábbiaktól eltérően az úgynevezett külső tényezők - üvegházhatást keltő gázkibocsátás, naptevékenység - mellett
belső változókkal is számol. Ilyen például az El Nino, a tengeráramlások és az óceánok hőmérséklete, amelyek mind
hatással vannak az éghajlatváltozásra.
Az előrejelzés szerint 2009-ig a természetes folyamatok nagyjából kiegyenlítik az emberi tevékenység hatását,
drasztikus átlaghőmérséklet-emelkedés ezért nem várható. 2010-től viszont minden évben 50 százalékos
valószínűséggel magasabb lesz a középhőmérséklet, mint 1998-ban, a rendszeres mérések kezdete óta
legmelegebb évben.
A Decadal Climate Prediction System (DePreSys) újdonsága továbbá, hogy az évszázad végén várható állapotok
előrejelzése helyett a következő évtized várható fejleményeire összpontosít, és csak a legfrissebb, 1990 után
keletkezett adatokon alapul a becslés.
Ennek alapján arra lehet számítani, hogy 2014-ben minden nap átlagosan 0,3 Celsius fokkal melegebb lesz, mint
2004-ben, tehát tíz év alatt csaknem feleannyival emelkedik az átlaghőmérséklet, mint a huszadik század elejétől a
végéig, amikor 0,72 fokos emelkedést regisztráltak.
Ez azt jelenti,hogy télen lényegesen több csapadék fog esni eső formájában és az árvízek veszélye jelentősen meg
fog nőni az egész év folyamán.Ezért Bp.árvízvédelmével sürgösen kezdeni kell valamit ezen belül a leggyengébb
láncszemmel ezen rendszeren belül ami Óbudán húzodik a Királyok-Nánási nyomvonalon.

Az Egyesület a Romai Partért bemutatása

Magánszemélyek, vállalkozók, sportegyesületek vezetői alakították 2006-ban.
Kulturált sportolási, kikapcsolódási lehetőségek létrehozása érdekében a Római Parton.

- 70 hektáros terület, fővárosi önkormányzat értékbecslése alapján 45milliárdos vagyonértékkel.
- A terület problematikája, vízügyi besorolás szerint ártér, építési besorolás szerint kiemelt
üdülőövezet.
- A terület beépítése már a 19. században elkezdődött és a második világháború után az
államosítások befejeztével a nagy állami vállalatok a területet teljesen beépítették, saját üdülő
központokat hoztak létre.
- A zölddel satírozott terület a Duna áradásaival szemben teljesen védtelen.
- A III.kerület lakóövezetét, mintegy 50ezer embert komolyabb árvízi védekezésre képtelen
földgát véd.

Négy jelentős közmű húzódik alatta, melyek a mai jogszabályok alapján gát alatt nem húzódhatnának.
Két nagynyomású vízvezeték, egy közepes és egy kis nyomású gázvezeték, melyeknek az elzáró csapjai a gátba vannak beleépítve.
90 árvízi kapu metszi át a gát szerkezetét. Föld alatti vízmozgások ellene nem véd a védmű, buzgárosodás keletkezik a védett oldalon.
Jelenleg van egy árvízvédelmi védmű a Nánási út – Királyok útja mentén, amely a vonatkozó jogi és műszaki előírásoknak egyértelműen
nem felel meg. A jogi helyzet tisztázása és a jogellenes állapotok megszüntetése érdekében megfellebbeztük a 1978-as műszaki létesítési
határozatát. (A per folyamatban van.)

Megoldás
Egyesületünk 3500 aláírást gyűjtött össze a part menti gát megépítése érdekében
Mobilgát jellegű védekezés kialakítása közvetlenül a Duna parton, ennek hatásai:
• - Budapesti turizmus jelentős emelkedése
• - Sétányok, bicikli utak, pavilonok övezhetik a Duna partot.
• - Európai viszonylatban is jelentős kulturális sport rekreációs központtá válhat
Budapest ezen része.


Római parti beruházás, állami, illetve fővárosi kötelezettségvállalással az alábbiak
szerint körvonalazható:


- mobil gát beszerzési költsége 1mrd Ft
 - hozzá kapcsolódó árvízvédelmi munkálatok, melyek magukba foglalják a földalatti
vízáramlások megszüntetését, 800millió Ft
 - további földmunkálatok és partrendezés 800millió Ft




A beruházás gazdasági hatékonyságának kimutatása

- A Fővárosi Önkormányzat a gázgyár területén, mely szervesen csatlakozik a Duna
parti részhez, 75mrd Ft értékben kulturális és konferencia központot akar létrehozni.
 - A hajógyári szigeten külföldi befektetők, mintegy 500millió euró értékben alakítanak
ki szálloda, szórakoztatási és lakhatási lehetőségeket jachtkikötővel, Budapest új
arculatot fog kapni.
 - Egy bécsi Grinzing, valamint egy párizsi szajna part alakulhat ki a Duna parton
körülbelül négy kilométeren át.
 - új munkahelyek létesülnek a III.kerületben
 - A 70hektáros terület legalább 20-30mrd Ft értékű magán beruházást vonzana,
ennek ÁFA vonzata 4-5mrd forint, amely már fedezné a beruházásnak az összes
költségét.
 - Budapesti szállodák szobakihasználtsága megnövekedne (lásd: Hungaroring)
 - Közterület bérbeadásból kb.:120millió Ft folyhat be évente


Köszönöm figyelmüket,
Egri Gábor

