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Mérőállomásokat telepítenek, és kidolgozzák az egyik
legnagyobb belvízrendszerünk, a Dong-éri csatorna
számítógépes modelljét is.

A határ menti térségben élők vízháztartási szélsőségekhez való
alkalmazkodását segíti az a kutatás, amelyet egy projekt keretében végez az
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. A tudományos projektben partnere a
Szegedi Tudományegyetem, az Újvidéki Egyetem és a Vajdasági Vizek
Közvállalat. A résztvevők pénteken szakmai konzultációt tartottak Szegeden. –
A vízkészletek megőrzését, az ezzel való dinamikus gazdálkodás feltételeinek
tudományos hátterét dolgozzák ki a szakértők. Magyar területen
mérőállomásokat telepítünk, hogy a felszíni lefolyásokat regisztrálják –
magyarázta Kozák Péter, az Ativizig igazgatója. Emellett az egyik legnagyobb
belvízrendszerük, a Dong-éri csatorna számítógépes modelljét is kidolgozzák.
Ez azért szükséges, mert a térség belvíznek és vízhiánynak is kitett, az ottani
vízkészletekkel való gazdálkodásnak a szakmai hátterét kutatják ily módon. A
72 kilométer hosszú csatornán két mérőállomást alakítanak ki. Ezek által
hatékonyabb beavatkozásokat hajthatnak végre, amellyel megelőzhetők a
vízminőségi problémák.

Témák: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság  Szeged  SZTE  Vajdaság  víz  
vízgazdálkodás  vízhasználat

2019. 04. 15. hétfő - Anasztázia, Tas

 Még több cikk.
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4 kamerás megfigyelő
rendszer, megfigyelő
központtal és
kamerákkal

Ajánlat érvényessége:
 15 nap 10 óra
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 25
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Népszerű

Eljegyezték Tóth
Gabit - fotó

Megújult az
uradalmi épület
Nagymágocson -
fotó

4 kamerás megfigyelő
rendszer, megfigyelő
központtal és
kamerákkal

Ajánlat érvényessége:
 15 nap 10 óra

-62%

hirdetés

Partnereinktől

Szabad-e a gazdasági erőfölénnyel

visszaélni? 

A �atalok helyben
tartását és vidékre
csábítását…

Nemcsak a csip, a biléta
is sokat segít

Elaludhatott a sofőr,
árokba lökte a Toyotát
az M5-ösön…

Megölte gazdáját egy
madár az Egyesült
Államokban

Bekapcsolják a Dél-
Alföldet az európai
gazdaságba:…

Renault
Modellautó, renault

Jersey ruha L/XL

Óriás muszlinblúz
arany lánccal 6337

114 990 Ft  

3 495 Ft  

2 495 Ft  

hirdetés

24 ÓRA SZÓRAKOZÁS SPORT PROGRAMOK ÁLLÁS INGATLAN
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