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A dél-kelet európai országok nemzetközi
folyó folyosóinak fenntartható,
integrált gazdálkodása

SEE River
Helyi szinttől
a határokon átnyúlóig,
Felülről-lefelé és
alulról-felfelé tervezési
megközelítésben
-

Egy folyó, számos érdek

Minden folyó saját természeti jellemzőkkel bír. Az
ivóvíz, az árvíz elleni védekezés, a mezőgazdaság,
a vízienergia termelés, a turizmus, a folyami
kavics kitermelés, a hajózás, a víz egyéb gazdasági
célú felhasználásának, a lakóhelyek, a rekreáció,
a természet és biodiverzitás megóvásának
szempontjai, illetve egyéb érdekek mind a folyónál
és a vele szomszédos területeken ütköznek.
A helyi szintű, eltérő érdekeken kívül a folyó
folyosók helyi, nemzeti és nemzetközi szintű
gazdálkodása, továbbá az országos-, az Európai
Uniós előírások és a nemzetközi egyezmények
is hatással vannak a területre. Gyakran úgy
tűnhet, hogy ezek az érdekek és szabályozások
összeférhetetlenek, különösen a nemzetközi folyó
folyosók esetében, ám kiinduló pontjuk közös: a víz
és az általa érintett föld használata.
Ezek azok a kérdések, melyek a SEE River projekt
alapjául szolgálnak.
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SEE River projekt

A jelenlegi viszonyok integrált és stratégiai
folyógazdálkodást igényelnek, mely a helyi,
regionális, nemzeti és országokon átnyúló
módszerek kombinációjával, valamint az ágazatok
tudásának és tapasztalatainak egyeztetésével
oldható meg. A SEE River projekt ezért a hat
kiválasztott folyó folyosó gazdálkodása terén
megegyezésre törekszik, hogy a fejlesztési és
megóvási érdekek összhangba kerüljenek. Ez
a különböző országok eltérő szakterületein
dolgozó szakértőinek szoros együttműködésével
valósítható meg, mely folyamat aktív részeseivé
kell tenni a helyi folyóterületen érdekelteket, a
regionális és nemzeti hatóságokat is. A projekt
célja egy olyan új folyó és földhasználat tervezési,
illetve -gazdálkodási módszer bemutatása, mely a
folyó folyosóra úgy tekint, mint a vízgyűjtő szívére,
ahol a legnagyobb a nyomás.

SEE River Eszköztár

A SEE River projekt eszköztára, egyúttal a
projekt eredménye, egy innovatív és általánosan
alkalmazható modell és útmutató arra, hogy
milyen módon lehet a jövőben fenntartható
folyó folyosó használatot megvalósítani
az érintettek eltérő érdekeinek figyelembe
vételével és összhangba hozásával. A modell 6
nemzetközi folyó folyosóra való alkalmazással
kerül tesztelésre, illetve beépül 12 ország 26
szervezetének napi munkájába. Az eszköztár, egy
tervezési metódus, mely az érintettek bevonására,
kommunikációra, párbeszédre épül. E projekt
keretében természetesen a vizsgált terület
sajátosságait és az ott élők igényeit maximálisan
figyelembe veszi.
A projekt célja olyan további projektek
előkészítése, melyek a 2014-2020-as Európai Uniós
finanszírozási periódusban akár támogatásra és
megvalósításra is kerülhetnek.

MI A FOLYÓ FOLYOSÓ?
A folyó folyosó a folyó két partja mentén fekvő terület, ahol fluviális folyamatok zajlottak vagy zajlanak. A területet hidrológiai,
morfológiai, növénytársulási, talajtani és/vagy ökológiai jelenségek külső határai határozzák meg. A folyosó szélessége függ
a folyó vízjárásának típusától és egyben módosul általa, az ideiglenes emberi beavatkozások következményeként többször is
változhat. A folyóhoz való kapcsolódása miatt gazdálkodását fenntartható módon kell végezni. A folyó folyosót a SEE River
projekt az emberi érdek és -behatás fő területeként értelmezi.
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Elvárt, fő projekt eredmények
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•

•

SEE River Eszköztár,
Dráva folyó integrált gazdálkodásának
akcióterve,
5 db helyi akcióterv - több ágazati érintett
egyetértésén alapuló, Dráva folyó folyosó menti
mintaterület gazdálkodási terv
5 db akció tervvázlat a Bodrog, Neretva,
Prut, Soča és Vjosa folyó folyosók integrált
gazdálkodására,
Nemzetközi folyó folyosók integrált
gazdálkodásával kapcsolatos jó gyakorlatok,
kapacitásépítő szemináriumok az eszköztár
terjesztésére, utánkövetési javaslatok jövőbeli
közös akciókhoz, a SEE River hálózat jövőbeli
együttműködésének fenntarthatósági terve, stb.

A munka

Tudás-,

alapelvének teljesítése

és tapasztalatcsere

-

-

Az érintettek aktív részvétele

-

A SEE River projekt nyílt folyamat, melyben
az érintettekkel való állandó és szoros
együttműködés a munka alapelve, nem csak
egy módszer. A projekt területen élők, dolgozók,
gazdálkodók, az ott működő intézmények mellett
az egyeztetési, tervezési folyamat részesei az
érintett szakterületek, szakmák képviselői is.
Ilyen alapelv képes mind a bevont érintettek,
mind a résztvevő projekt partnerek eltérő
magatartásának, véleményének, tudásának
megértésére.

12 dél-kelet-, és közép-európai ország 26
legkompetensebb intézményének és nemzetközi
szervezetének folyó folyosó gazdálkodásban
jártas szakértői a projekt cél megvalósítása
érdekében létrehozták a partnerséget. Összevetik
és megosztják az alábbi szakterületeken
szerzett tudásukat, adataikat, információikat
és tapasztalatukat: vízügy, természetvédelem,
energia és területfejlesztés területén. A
partnerség gondoskodik az ágazatok közötti
vertikális és a helyi, valamint az országok közti
együttműködésről, a projekt eredmények
fenntarthatóságáról nemcsak a projektben
résztvevő országokban, hanem a teljes dél-kelet
európai régióban a projekt partnerek szervezetein
és hálózatain keresztül. A projektvezető a Szlovén
Köztársaság Vízügyi Szervezete.

Amennyiben javítani kívánjuk vizeink állapotát,
csökkenteni az árvízi kockázatot, megóvni a
természetet, biodiverzitást és az ökoszisztémát,
ugyanakkor elősegíteni a fejlődést, számos
ágazati, helyi, regionális és nemzeti érdeket
kell tiszteletben tartani, megvitatni, sőt
időnként túllépni a folyó folyosók fenntartható
gazdálkodása érdekében. A tevékenységeket
nemzetközi folyó folyosói, nemzeti, regionális és
helyi szinten is szükséges végrehajtani.

Szakértők társulása

A HAT DÉL-KELET
EURÓPAI
FOLYÓ
FOLYOSÓRA
KONCENTRÁLVA
-

-

Dráva, Bodrog, Neretva, Prut, Soča és Vjosa

A SEE River Eszköztár kifejlesztése és alkalmazása, kutatás, terepi munka és az érintettek aktív bevonása,
melyek a következő hat dél-kelet európai, határokon átnyúló folyó folyosón kerülnek végrehajtásra:
Dráva, Bodrog, Neretva, Prut, Soča és Vjosa.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

A FOLYÓ FOLYOSÓ
MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁS
MEDER HELYREÁLLÍTÁS
BELVÍZI HAJÓZÁS
VÍZIERŐMŰ TÁROZÓ TÓ
A ROMANTIKUS FOLYÓ
HELYREÁLLÍTOTT MEDER
A HEGYVIDÉKI FOLYÓ
A SÍKVIDÉKI FOLYÓ

A mintafolyók természeti, társadalmi, kulturális és adminisztratív környezetükben nagyban különböznek,
ezáltal a fejlesztés és a projekt tevékenységek különböző szemszögű végrehajtására nyílik mód. A
tevékenységek jó része a Dráva folyó folyosó előre kiválasztott mintaterületein az öt érintett országban:
Olaszországban, Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban és Magyarországon kerülnek végrehajtásra.
A más mintafolyón végzett, akciótervben megvalósuló fejlesztések és tevékenységek a SEE River
Eszköztárat gazdagítják.

Ukrajna

SEE RIVER
ÁLTAL ÉRINTETT FOLYÓK

Szlovákia

Ausztria

Moldova

-

Magyarország
Románia

Szlovénia
Horvátország

Bosznia és
Hercegovina

-

Szerbia

Bulgária

Dráva

(Olaszország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország)

-

BODROG

(Ukrajna, Szlovákia, Magyarország)

Olaszország
Macedónia VJK

-

NERETVA

(Bosznia és Hercegovina, Horvátország)

Albánia

Görögország

PRUT

(Románia, Ukrajna, Moldova)

-

SOČA

(Szlovénia, Olaszország)

VJOSA

(Görögország, Albánia)

300 km

Dráva
-

-

OLASZORSZÁG
A víz áradásához köthető problémák olyan fenntartható
védelmi intézkedések megtételével oldhatók meg,
melyek átlátható költség-haszon elemzésen és
ökoszisztéma szolgáltatás értékelésén alapulnak. Az
akcióterveknek értékelniük, ezen felül mérsékelniük
kell nemcsak a természeti veszélyek hatásait, hanem a
hozzájuk kapcsolódó rendszerváltozásokat. Ily módon
lehetségessé válik a víz visszatartása, a földhasználat
és a természetvédelmi területek egyensúlyban tartása.

Dráva

•

•

A Dráva mintaterületei

Hossza: 893 km / teljes vízgyűjtő terület: 41.238
km2 / érintett országok: Olaszország, Szlovénia,
Horvátország és Magyarország.
Az eredetileg gyors folyású folyót a vízerőművek
erőteljesen megváltoztatták, a Dráva osztrák,
szlovén és horvát szakaszán 22 duzzasztógát
épült. Azonban az alsó, lassabb folyású
szakaszán a természetes élőhelyek védettek
maradtak, növények és állatok egyedülálló
csoportosulásának és számos helyi fajnak ad
helyet.

AUSZTRIA
A Dráva felső szakaszán már megvalósult az ágazatok
közti integráció a földhasználat gazdálkodás terén,
mivel létezik Integrált folyó fejlesztési terv, mely a
nemzeti vízgyűjtőgazdálkodási tervnek, az árvízi
kockázati zóna tervezésnek és az árvízi kockázatkezelési
tervnek alárendelt. Ezenkívül készültek Natura
2000 gazdálkodási tervek, regionális-, és helyi
területfejlesztési tervek. A mintaterületen szükség
és egyben lehetőség is van ilyen jellegű integráció
vizsgálatára és továbbfejlesztésére.
SZLOVÉNIA
A kiválasztott mintaterületen a fő vízügyi érdekeltek
ágazati céljainak sokszínűsége és versenye a jellemző.
A temérdek ágazati szempont miatt igazi kihívás
bármilyen konszenzus is a Dráva folyosó gazdálkodása
kapcsán, mivel szem előtt kell tartani a víz-, és a
természetvédelem célkitűzéseit, az árvízi kockázat
csökkentését, a vízi energiatermelést, továbbá meg
kell valósítani a természeti értékek és védett területek
fenntartható gazdálkodását.
HORVÁTORSZÁG
Mivel a horvát mintaterületen a különböző ágazatok
elképzelései kölcsönösen összeférhetetlenek, a
Dráva folyosó gazdálkodásához az ágazatok közti
együttműködés fejlesztése szükséges. Ez konkrét
tennivalók meghatározását és a nem fenntartható föld-,
és erőforrás használat alternatívájaként fenntartható
fejlődési potenciálok bemutatását jelenti. A hangsúlyt a
régi folyómedrek és holtágak revitalizációjára, továbbá
az erózió lassítására kell fektetni.
MAGYARORSZÁG
A magyar Dráva folyosó főként erdős, páratlan
szépségű természeti terület, egy határokon átnyúló
bioszféra rezervátum része, ahol a gazdasági és
rekreációs tevékenységek korlátozottak. Az országhatár
közelsége miatt a régió fejlődése évtizedek óta
elmaradt. Az érintettek tervezési szakaszba való
bevonása nem élvez prioritást. A folyó mentén
található mellékágakra számtalan revitalizációs terv
készült.

BODROG
-

-

Bodrog

•

•

•

Hossza: 67 km / teljes vízgyűjtő terület: 13.579
km2 / érintett országok: Ukrajna, Szlovákia,
Magyarország.
A folyó menti terület intenzív mezőgazdasági
tevékenységnek, eróziónak és árvízi
veszélyeztetettségnek kitett. A korlátozott
gazdasági és társadalmi feltételek
következtében a környezeti kérdések nem
elsődlegesek. A gazdálkodók támogatásának
fenntarthatósága pénzügyileg nem biztosított.
A Bodrog menti terület egyik fő kihívása a
vízügyi- és természetvédelmi szakemberek,
továbbá a gazdálkodók közti együttműködés
létrehozása a föld-, és vízhasználat integrált
módon történő felhasználása érdekében.
További feladat a mezőgazdasági gyakorlat
módosítása úgy, hogy a terület árvíz esetén
a lehető legnagyobb mértékű ellenállást
biztosítsa.

NERETVA

PRUT

-

-

-

-

Neretva

•

•

•

Hossza: 240 km / teljes vízgyűjtő terület: 8.100
km2 / érintett országok: Bosznia és Hercegovina,
Horvátország.
A Neretva folyosó természeti erőforrásokban
gazdag, ám veszélyeztetett, kiaknázása nem
fenntartható módon történik. A problémák
jól érzékelhetőek, sajnos jelenleg is csak
ágazatonként kezeltek, a többi ágazattal való
integráció nélkül. A folyosóra ható tényezők
között szerepel a meglévő és tervezett
vízienergia termelés mellett a kavics- és homok
kitermelése, a folyamszabályozás - az árterek
mezőgazdasági és települési célú felhasználása
érdekében-, a hajózás, az öntözés, és a
halastavak nem megfelelő gazdálkodása.
A távlati megoldások egyike a két ország
módszereinek harmonizációja, melynek
segítségével a fenntartható fejlődéssel
összhangban biztosítható a környezet védelme.
Az ágazatok közötti egyetértés pedig a védett
területek és természeti kincsek megóvását
támogatná.

Prut

•

•

•

Hossza: 967 km / teljes vízgyűjtő terület: 27.820
km2 / érintett országok: Ukrajna, Románia,
Moldova.
A gyakran nem megfelelő gyakorlatot folytató
mezőgazdaság az egyik legfontosabb gazdasági
tevékenység, mely befolyásolja a vízminőséget.
Ugyanakkor fontos tényező a nem-kezelt
vagy nem megfelelően kezelt lakossági-,
ipari- és állati szennyvíz, az engedély nélküli
hulladéklerakók léte, az illegálisan lerakott
lakossági szemét, illetve a földhasználat
és folyószabályozás terén bekövetkezett
változások. Ugyan az árteret az árvízvédelmi
töltések leszűkítik, a természetes élőhelyek és
fajok továbbra is jól védettek.
Az egyik legfontosabb cél az integrált folyó
folyosó gazdálkodás kellő figyelemmel való
létrehozása, melyet egységes szemléletmód
és az érintettek közti hatékony koordináció
jellemez.

SOČA

VJOSA

-

-

-

Vjosa

SoČA

•
•

•

Hossza: 137 km / teljes vízgyűjtő terület: 3.400
km2 / érintett országok: Szlovénia, Olaszország.
Tipikus smaragd-zöld színű, alpesi folyóként
indul, ám a Soča jellemző tulajdonságai
drámaian megváltoznak az első duzzasztógát
után nemcsak a szabályozás, hanem a földrajzi
és hidrológiai sajátosságok következményeként.
Az érintettek befolyása és érdekei különböznek
különösen a folyó felső szakaszán. A folyót
és folyosóját a kavics kitermelés, a sport-, és
horgászturizmus, természetvédelmi kérdések,
továbbá a területfejlesztés befolyásolja.
A fő kihívás a Soča folyosó gazdálkodásának
magasabb szintre emelése, illetve az érintettek
bevonásával a legfenntarthatóbb használat
meghatározása. Mindemellett szükség van egy
kiindulási pontra, mely a határmenti területek
integrált gazdálkodását segíti elő.

•
•

•

Hossza: 260 km / teljes vízgyűjtő terület: 6.519
km2 / érintett országok: Görögország, Albánia.
Vjosa folyót városi, ipari és mezőgazdasági
tevékenységek jellemzik. A fő szennyezést
többnyire a kezeletlen szennyvíz kibocsátása, a
hordalék vagy kavics túlkotrása, az illegális
fakitermelés, a legeltetés, a csatornarendszer
egyre romló állapota, a talajerózió, a
földcsuszamlások, az engedély nélküli
építkezések, a lakosság nem ellenőrzött mozgása,
a hidroenergetikai projektek okozzák. A folyó
nem ellenőrzött kiaknázása árvizet okozhat, mely
közvetlenül rontja az életminőséget. A turizmus
növekedése ugyan a gazdaságnak kedvez,
ugyanakkor a víz minőségét befolyásolja.
A fő megoldás az adott terület összes
szereplőjének egyetértésével, közösen meghozott
döntések és végrehajtásuk segítségével a
vízminőség megóvása lenne. A legnagyobb
gondot a lakossági szennyezés, a műtrágya
nem szabályozott használata, az erdőirtásnak a
növényekre és állatokra, illetve az erózió ütemére
gyakorolt negatív hatásai jelentik.

SEE River
Magyarországon
-

A Dráva magyarországi szakasza

A pilot terület

A Dráva öt országot érintő szakaszából
Magyarország közvetlenül a 70,2 - 198,6 fkm
és a 227,6 - 236 fkm között érintett, melynek
vízgazdálkodási kérdéseiben illetékes szervezet a
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Ezen szakaszok
között a Dráva a magyar és a horvát országhatár
mentén meanderező határfolyó, mely a két állam
közös érdekeltségébe tartozik, így a folyóval
kapcsolatos vízgazdálkodási kérdésekben az
Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottság,
valamint a Duna és Dráva Vízgyűjtő Albizottság az
illetékes.

Geomorfológiai szempontból a Dráva két
jellemző részre osztható: a 153 fkm térségében
elhelyezkedő Barcs várostól felfelé, illetve lefelé
eső folyószakaszok. Míg az első egy páratlan
szépségű, erőteljesen építő és romboló, számos
kavicszátonnyal rendelkező, gyorsabb lefutású
folyószakasz, az utóbbi egy nyugodtabb,
szabályozottabb, kevésbé meanderező folyó képét
mutatja.

A Dráva teljes magyarországi szakasza a DunaDráva Nemzeti Park területén helyezkedik el,
hajózás szempontjából a 198,6 fkm-ig, azaz
Bélavár településig II. osztályú kitűzött hajóút.
Árvízvédelmi szempontból a bal oldalon a déli
országhatártól Tótújfalu térségéig, azaz a folyó
142 fkm-ig rendelkezik kiépített árvízvédelmi
töltéssel, az e fölötti szakaszok védvonal nélküli
magaspartok a folyó bal oldalán.

A Dráva 80 - 124 fkm közötti, DrávapalkonyaVejti-Piskó-Drávakeresztúr települések
környezetében elhelyezkedő Baranya megyei
szakasza: a folyó itt kiegyenlítettebb vízjárású,
nyugodtabb, csendesebb, szabályozottabb,
számos értékes mellékággal. Ezek közül a
revitalizáció szempontjából is kiemelt az Adhini, a
Kisinci-, a Mailáthpusztai-, a Piskói-, a Lajos-tanyai-,
a Drávasztárai- és a Drávakeresztúri II. mellékágak,
melyek fontos szerepet töltenek be a folyó
folyosó kijelölésében is. Általánosságban a folyó
jobb oldala a Horvát Köztársaság, míg bal oldala
Magyarország területére esik. Ez utóbbi része a
NATURA 2000 területnek is.
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Magyarországon
-

-

Párbeszéd a pilot területen

A pilot terület kijelölésének célja, hogy egy
térségre koncentrálva segítse elő a Dráva
mentén élő lakosság, a Dráva mentén
tevékenykedő szervezetek, összességében
a Dráva „használatában” érintettek közötti
párbeszéd megteremtését, a legfontosabb
kérdések megvitatását, és ezek alapján a Drávával
kapcsolatos jövőbeni elképzeléseknek kialakítását.
A SEE RIVER pályázat erre lehetőséget is ad, hiszen
a tervezett lakossági fórumok mindenki számára
nyitottak, ahol akár egy végső konszenzusban
rögzíthetőek a Dráva jövőjét meghatározó elvek.

A lehetőségek és feladatok
sokszínűsége
A pilot terület, de ezen túlmenően a Dráva teljes
magyarországi szakasza az utóbbi években a
Drávát használók figyelmének középpontjába
került. A kajak és kenu túrák mellett sétahajózásra,
kerékpáros turizmusra, horgászatra vagy éppen
a nemzeti parki értékek megtekintésére is van
lehetőség. A Dráva turisztikai hasznosítása
mellett a vízgazdálkodási érdekek érvényesítése
is fontos szempont. A különböző EU direktívák
figyelembevételével a vízgazdálkodás elsősorban
árvízvédelmi, szabályozási, hajózási, vízrajzi
tevékenységeket jelent, melynek Magyarországon
a SEE RIVER pályázatban részt vevő Dél-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság a felelőse.

-
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A DRÁVA MAGYARORSZÁGON - DRÁVASZTÁRA TÉRSÉGÉBEN (116-117 fkm)
A DRÁVA, MINT TERMÉSZETI ÉRTÉK
A DRÁVA KISINCI TÉRSÉGÉBEN (87 fkm) - KISINCI MELLÉKÁG
GÁTŐRHÁZ A DRÁVA MENTÉN
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