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„A parti áradások veszélyeivel mindenkinek 
tisztában kell lennie”

Niels Roode, a SAFECOAST projekt vezetője, Rijkswaterstaat  
(Vízgazdálkodási Központ), Hollandia 

Az 1953-as és 1962-es 
katasztrofális tenger-
árak óta az Északi-
tenger partján fekvő 
országok nagyszabású 
partvédelmi intézke-
déseket tettek: a nagy 
kiterjedésű alacsony 

fekvésű övezetek védelmére töltéseket és vihar elleni 
duzzasztógátakat emeltek, miközben a már meglévő 
tengerparti dűnéket megerősítették. Az 1990-es évek-
ben a homokfeltöltés megfelelő „szolid” módszernek 
bizonyult a partok eróziójának megakadályozására 
Belgiumban, Hollandiában, Németországban, Dáni-
ában és az Egyesült Királyságban. 

Előfordulhat azonban, hogy ezek a sikerek csak a 
véletlennek köszönhetők. Az elmúlt ötven év folya-
mán, a part menti védelemre fordított folyamatos 
beruházások ellenére érezhetően nőtt a tengerár 
veszélye, miközben – mivel súlyos események nem 
történtek – az emberek és a politikai döntéshozók 
mintha egyre kevésbé volnának tudatában a tengerár 
veszélyeinek.

Bár azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy az 
éghajlatváltozás felgyorsítja a tengerszint emelkedé-
sét és egyre több szélsőséges vihart okoz, az árvizek 
következményei tovább súlyosbodnak azáltal, hogy az 
árvízveszélynek kitett, de védettnek hitt övezetekben 
igen jelentős társadalmi-gazdasági infrastruktúrák 
koncentrálódnak. Az alacsonyan fekvő parti területek 
sebezhetőségét drámaian példázta az ázsiai cunami 
és New Orleansban a Katrina hurrikán okozta ár-
víz. Az Angliát 2007 nyarán sújtó áradások szintén 
meggyőzően szemléltették, milyen veszély fenyegeti 
az árvíznek kitett síkságokon az embereket és az 
infrastruktúrát.

Az Északi-tenger menti országokban számos kezde-
ményezés történt már e veszélyek tartós elhárítására, 
a biztonság, a gazdasági növekedés és a környezet-
védelem szempontjainak szem előtt tartásával. Úgy 
tűnik, a válasz legtöbbször a part menti övezetek 
funkcióinak kiegyensúlyozott kombinációjában, az 
átgondolt területrendezésben és a válságkezelésre 
való felkészülésben rejlik, amelyeknek pedig folyama-
tos kutatási erőfeszítésekre kell támaszkodniuk.

Az országok, illetve a régiók közötti adottságbeli és 
kulturális különbségek hatalmas „tananyagot” alkot-
nak a kölcsönös tanulás számára. Össze kell azonban 
hangolni az  erőfeszítéseket és egymás megértését 
ahhoz, hogy a rendelkezésre álló ismereteket és in-
formációkat hatékonyan lehessen kezelni, és ezáltal 
lehetővé váljon a közös tudás akkora tömegének fel-
halmozódása, amelyre azután építeni lehet.

A „Safecoast” néven ismert INTERREG együtt-
működési projekt keretében, amelynek – 50%-ban 
közösségi forrásból származó – költségvetése 2,3 
millió euró, parti fejlesztők és kutatók fáradoznak 
együtt ugyanazon probléma közös megértésén. Te-
vékenységük végzése közben megtanulják, hogyan 
kell közösen kockázatfelméréseket készíteni, felvilá-
gosító kampányokat szervezni, egymással adatokat és 
információkat cserélni, és olyan, rendkívül részletes 
térképeket készíteni, amelyek nem érnek véget az 
államhatároknál stb.

Mindezeknek egy figyelemre méltó összegző jelentést 
kell eredményezniük az Északi-tenger régiójának 
helyzetéről, amely felhívja a különböző országok érin-
tett vezetőinek és politikai döntéshozóinak figyelmét 
a problémákra. Az eredmények közzétételére 2008. 
május 21-én kerül sor egy, a „Chain of Safety” (Biz-
tonsági lánc) elnevezésű projekttel együttesen szerve-
zett konferencia keretében, ahol a határokon átnyúló 
part menti régiók felelősei, valamint fejlesztők és 
válságkezelők találkoznak majd, és remélhetőleg új 
ötleteket fogalmaznak meg a parti áradások elleni 
összehangoltabb küzdelemre vonatkozóan.

Bővebb információ: www.safecoast.org
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 A régiók     helye az európai tengerpolitikában


