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A PAKSI ERÔMÛ ÉS A KÖRNYEZETI RENDSZEREK

A paksi atomerőmű környezeti térképe a NATURA 2000-es területek feltüntetésével.

KÖZÖTT VÁRHATÓ KÖLCSÖNHATÁSOK

Az MTA Közgyûlésén, 2015. május 7-én, a
Mûszaki és a Fizikai Tudományok Osztályai-
nak együttes tudományos ülésén elhangzott
elôadás szerkesztett változata.

Borhidi Attila
Pécsi Tudományegyetem, Biológiai Intézet

Mint minden nagyberuházás megvalósításának, a Pak-
si Atomerômû kapacitásfenntartásának is elôfeltétele
a környezeti hatástanulmány szakszerû elkészítése,
majd egy független szakértôi testület által való elfoga-
dása, végül pedig ennek alapján a Környezetvédelmi
Hatóság által a beruházás környezetvédelmi engedé-
lyezése vagy elutasítása. A környezeti rendszerek és a
meglévô, valamint a megépítésre kerülô atomerômû-
blokkok mûködése során fellépô várható kölcsönha-
tások egy fontos része az élô környezetet érinti. Ezek
felderítésére készültek a Minta Értékû Biomonitoring
vizsgálatok.

A Minta Értékû Biomonitoring vizsgálatokat az
MVM ERBE Zrt. két, valamint a Tölgy Természetvédel-
mi Egyesület huszonhárom szakértôje végezte, akik a
legrangosabb hazai biológiai és környezettudományi
intézmények (MTA Ökológiai Központ Intézeteinek,
például a Magyar Dunakutató Intézet, egyetemek:
SzIE, ELTE különbözô karai tanszékeinek, a Magyar
Természettudományi Múzeum Állat- és Növénytárá-
nak) legjobb szakemberei közül verbuválódtak a jelen
feladat elvégzésére.

A monitoring alapjául az 1999 és 2003 közti idô-
szak többéves adatgyûjtése szolgált, amelyre a 2012-
es és a 2013-as évben célzott mintavételekkel végre-
hajtott szisztematikus flóra- és faunafelmérés épült,
amely alkalmas volt a terület élôhe-
lyeinek jellemzésére és dinamikájá-
nak elôrejelzésére. Ez egyszersmind
alkalmassá tette a vizsgálatokat az
atomerômû-kapacitás fenntartásával
járó várható környezeti hatások
becslésére.

Mind a botanikai, mind a zooló-
giai monitoring két területi lehatáro-
lás keretein belül történt: az atom-
erômû 3 km-es körzetén belül, vala-
mint a 10 km-es környezetén belül
fekvô Natura 2000 területeken.

A botanikai felmérés kiterjedt a
teljes edényes flórára, a különbözô
idôpontokban készült flóralisták
összehasonlító kritikai értékelésére
mind a természetesség és védettség
kritériumai, mind pedig a fajok elô-
fordulása és gyakorisága szerint.
Különös figyelmet fordítottak a vé-

dett fajokra és az élôhelyeket veszélyeztetô inváziós
növényekre. Az élôhelyek kutatása során megállapí-
tották azok környezeti állapotát és természetességi
fokát, térképezték az általuk elfoglalt területeket és
azok kiterjedését, valamint a termôhelyek állapotát
és értékelték a növénytársulások összetételét.

A felmérések az atomerômû 3 km-es körzetében az
alábbi 11 mintavételi termôhelytípusra terjedtek ki:
• a Duna árterülete,
• árvízvédelmi gát,
• Páskom,
• csámpai oldal,
• az atomerômû környéki homoki gyepek,
• paksi és dunaszentgyörgyi mocsárerdôk, mocsarak,

láprétek,
• horgásztavak környéke,
• mezôgazdasági területek, mezôgazdasági utak mel-

léke,
• a Paksi Atomerômû belterülete és a csatlakozó ré-

szek (parkolók),
• csatornák és partjaik,
• Dunaszentbenedek község.
A célkitûzések a következôk voltak:
• az edényes fajok taxonlistájának elkészítése,
• a védett fajok megjelenítése térképeken,
• csoportrészesedés diagramok készítése,
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• a felmérések szöveges értékelése,
• a területen elôforduló vegetációtípusok szöveges

bemutatása, értékelése,
• a terület vegetációtérképének elkészítése a fôbb

élôhelytípusok, illetve vegetációs egységek feltün-
tetésével.

A zoológiai felmérés a 3 km-es körzeten belül külön a
vízi és a szárazföldi élôhelyekre, ezeken belül a 9
élôlénycsoportra, az emlôsökön belül 5 fajcsoportra
terjedt ki; a mintavételi helyeket térképeken és GPS
segítségével is pontosan azonosították.

A vizsgálatok az alábbi 9 állatcsoportra terjedtek ki:
• vízi makroszkopikus gerinctelenek,
• egyenesszárnyú rovarok (Orthoptera ),
• szitakötôk (Odonata ),
• lepkék (Lepidoptera ),
• talajfelszíni ízeltlábúak,
• halak (Pisces ),
• kétéltûek (Amphibia ) és hüllôk (Reptilia ),
• madarak (Aves ),
• emlôsök (Mammalia ).
A 10 km-es körzeten belül 6 Natura 2000 terület ismé-
telt felmérését végezték el, meghatározott minôségi
szempontok (jelölô fajok megléte-hiánya, veszélyez-
tetettség mértéke) szerint. A területek komplex jel-
lemzése tartalmazza a növényzeti élôhelyek és a meg-
figyelt jelölô állat-, illetve növényfajokat.

A paksi atomerômû 10 km-es körzetében lévô
NATURA 2000-es területek az alábbiak:
• Közép-mezôföldi löszgyepek (HUDD20020): a 10 km-

es körbe esô D–K-i néhány 10 ha-os terület,
• Tolnai-Duna (HUDD20023): a 10 km-es körbe esô

terület,
• Paksi ürgemezô (HUDD20069): 352,14 ha,
• Tengelici rétek (HUDD20070): A 10 km-es körbe

esô terület,
• Paksi tarka sáfrányos (HUDD20071): 91,16 ha,
• Dunaszentgyörgyi-láperdô (HUDD20072): 328,03 ha.
Az elvégzett monitoringvizsgálatok szakmai ellenôr-
zése során megállapították, hogy

1. Az atomerômû környezetében az utolsó 10 év-
ben bekövetkezett változásokban sokkal meghatáro-
zóbbak a klímaváltozások és a velük járó éghajlati
szélsôségek, mint az erômû által generált környezeti
hatások.

2. Az atomerômû 3 km-es környezetében tapasztalt
legfontosabb környezeti tendencia az éghajlat mele-
gedése és szárazodása. Ennek egyértelmû jele a ned-
ves termôhelyek védett növényfajainak eltûnése vagy
visszaszorulása és a szárazságtûrô, melegigényes
fajok populációinak megerôsödése, kiterjedése, a po-
puláció méreteinek növekedése.

3. Az atomerômû közeli és távolabbi körzetében
lezajló természeti és környezeti változások – leszá-
mítva az erômû bôvítése céljából közvetlenül igény-
beveendô, nagyrészt a telephely belterületén fekvô
területeket – részben a klímaváltozás hatásaihoz
való alkalmazkodások, részben a tájhasználatban
beállott mûvelési változások hatásainak következ-
ményei.

Két szakértôi kérdés

1. Vajon 8-10 év múlva, a klímaváltozás által elô-
idézett magasabb lég- és vízhômérséklet mellett, te-
kintetbe véve a Duna vízhozamának csökkenését (a
vízgyûjtô kevesebb klimatikus vízbevételét és az ön-
tözéses gazdálkodás várhatóan megnövô vízkivételét)
és magasabb hômérsékletét, a vízhûtés egymaga ele-
gendô hûtést tud-e biztosítani a meleg- és hôségna-
pok több hétre elnyúló idôszaka alatt, és nem szüksé-
ges-e egy kiegészítô léghûtéses „rásegítés” pótlólagos
üzemeltetésérôl gondoskodni?

A kérdést az indokolja, hogy a felmérés korábbi
szakaszában használt távlati klímamodellek által
prognosztizált értékhatárok mind idô-, mind térlép-
tékben túlságosan tágak, amelyek további finomítá-
sa szükséges. A klímaváltozással ugyanis új helyzet
állt elô, nemcsak az vizsgálandó, hogy a létesítmény
hogyan befolyásolja a környezetét, hanem az is,
hogy a változó éghajlati környezetben hogyan bizto-
sítható a létesítmény folyamatos mûködése. Erre utal
a címben szereplô „kölcsönhatás” kifejezés. Az új
regionális klímamodell-számítások alapján [1] a ter-
vezett hûtési feltételek teljesülése a korábbiaknál lé-
nyegesen nagyobb valószínûségi pontossággal prog-
nosztizálható.

2. Az atomerômû frissvízhûtéses mûködése során
keletkezett meleg víz, mint hulladékhô hasznosításá-
nak vannak-e sugárbiztonsági vagy egyéb technoló-
giai akadályai, és ha nincsenek, nem lehetne-e ezt a
hômennyiséget a Dunába való visszavezetés helyett –
bizonyos idô- és térbeli szakaszossággal – hatéko-
nyabb formában is felhasználni?

Az elmúlt évben tárgyalások indultak az MVM Paks
II. Zrt. és a Pécsi Tudományegyetem között arról,
hogy az utóbbi intézmény környezetbiológiai tudás-
bázisa mivel és hogyan járulhat hozzá a Paksi Atom-
erômû kapacitás-fenntartásának feladatához. Ebbôl
a szempontból nem szerencsés momentum, hogy
2013-ban megszûnt az a Növényrendszertani és
Geobotanikai Tanszék, amely az 1980-as és ’90-es
években az MTA Ökológiai Kutatóintézetével közö-
sen kidolgozta a biomonitorozás azon elveit, mód-
szereit és mutatóit, amelyeket ma Pakson sikeresen
használnak.

Szerencsére az egyetem Természettudományi Ka-
rán 2005 és 2007 között egy Nemzeti Kutatási és Fej-
lesztési Program keretében részletesen vizsgálták a
megújuló energiák hasznosításának kérdését. Az ab-
ban a programban szerzett tapasztalataink és ered-
ményeink jól hasznosíthatók lehetnek azon aggoda-
lomkeltési mozgalom – a tudomány eszközeivel tör-
ténô – tompításában, amelyet az atomenergia-ellenes
lobbik részben politikai indíttatással napjainkban is
folytatnak.
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