
 

 

 

 
 

Hasznos társ árvíz esetén: a mobiltelefon 
 
A Centrope lakói összefognak a katasztrófák ellen - Irene Brickner 

 
Bécs/St. Pölten/Znojmo/Pozsony – „Árhullám a 
Thaya mellékfolyóiban!”, így hangzik – például – 
egy katasztrófariadó. A csehországi önkéntesek 
sietve nekilátnak, hogy homokzsák-torlaszokat 
emeljenek a kiáradni készülő folyók mentén, de 
természetesen az alsó-ausztriai szomszédokat is 
értesíteni kellene… 
 
„Hogy ez időben sikerüljön, nem kell más, mint a 
legfontosabb összekötő emberek mobilszámának 
listája” – magyarázza Bernhard Schlichtinger, 
Alsó-Ausztria tűzoltósági és polgári védelmi 
koordinátora. 

 
A lista pedig, teszi hozzá büszkén, már létezik: ez az első konkrét eredménye annak a 
katasztrófavédelmi és mentésügyi együttműködésnek, amely St. Pölten és a határos cseh és 
szlovák régiók között jött létre. 
 
A közös fáradozás – amely a csehországi délmorva járással például már meglehetősen sokra 
jutott – egy nagyszabású nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlat megszervezését tűzte célul. 
A gyakorlat tervezett időpontja 2006 tavasza vagy nyara. Schlichtinger szerint mind a 
gyakorlatnak, mind a vele kapcsolatos előkészületeknek az a fő értelme, hogy optimalizálják a 
2002-es özönvíz idején „spontánul” kialakult határközi segélystruktúrákat. 
 
E valóban rendkívüli árvizet például az osztrák élelmezési és infrastrukturális minisztérium 
1,4 millió euróval dotált „Flood Risk” projektjének a keretében dolgozták fel. A szakemberek 
arra az eredményre jutottak, hogy a természetes folyóállapotok helyreállításának központi 
szerep jut az árvízkárok megelőzésében. 
 
Például úgy, ahogyan az a Centrope-ban a Morva és a Thaya mentén történik, ahol az 1990-es 
évek elején „megkezdődött a renaturalizáció hosszú folyamata”, meséli Johannes Wolf, a 
Distel-Verein munkatársa. A szlovák környezetvédőkkel és hatóságokkal vállvetve, no meg  



 

 

 

 

 
az EU anyagi támogatásával növényültetvényekkel cserélték (és cserélik) fel a kikövezett 
partszakaszokat, újra elárasztják a Morva parlagon heverő holtágait, ezzel pedig az árterületek 
egy részét is. 
 
Közép-Európa legnagyobb vize, a Duna mentén ugyancsak a folyóközeli „őserdő” vízellátása 
áll a viták homlokterében. A WWF szerint ugyanis kiszáradhatnak az árterületek, ha – amint 
azt jelenleg Bécs és Hainburg között tervezik – 2,70 méterre mélyítik a hajózható 
folyómedret. 


