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1. BEVEZETÉS 

1.1. A SIGMA for Water projekt bemutatása 

A SIGMA for Water (Sustainable InteGral Management Approaches for Water Areas) 
elnevezésű projekt fő célja a vizes területek fenntartható fejlesztése, az Európai Unió 
különböző régióiban egységes gazdálkodási szemlélet kialakítása, mindezek érdekében 
pedig kölcsönös tapasztalatcserén alapuló régiók közötti együttműködés kialakítása. 

A projekt története a jelenlegi holland és a román partner kétoldalú együttműködésére 
vezethető vissza, mely a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a meglévő 
vízrendszerek tározókapacitásának növelése, valamint a víz minőségének új 
vízrendszerek létrehozása által történő javítása céljából jött létre. Ennek 
következményeképpen az INTERREG IVC programon belül megkezdődött a közös 
munka alapjainak kialakítása, illetve további európai partnerek bevonása. Így jött létre a 
SIGMA for Water projekt, melynek vezető partnere a holland Province of Fryslan, 
további partnerei pedig Skóciából,  Németországból,  Olaszországból, Görögországból,  
Lengyelországból, Romániából, és Magyarországról érkeztek az 1.1.1. ábra és 1.1.1. 

táblázat szerint. 

1.1.1. ábra: A projektben résztvevő partnerek és országok. 
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Partner Ország 

Vezető partner Province of Fryslan Hollandia 

2. partner Municipality of Smallingerland Hollandia 

3. partner Merseburg Innovation and Technology Centre - MITZ Németország 

4. partner District administration of Demmin Németország 

5. partner International Resources and Recycling Institute - IRRI Egyesült Királyság 

6. partner 
Mineral and Energy Economy Research Institute of Polish 

Academy of Sciences 
Lengyelország 

7. partner 
National Administration "Romanian Waters" Buzau 

Ialomita Directorate 
Románia 

8. partner Local Action Group Appennino Genovese Olaszország 

9. partner Debreceni Egyetem Magyarország 

10. partner Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Magyarország 

11. partner Prefecture of Magnesia Görögország 

1.1.1. táblázat: A projektben résztvevő partnerek és országok. 

 

A SIGMA for Water projekt így összesen 8 ország és 11 partner részvételével, 2010 
januárjában indult és várhatóan 2013 márciusában fejeződik be. A projekt Európa 
különböző területein lévő, tavakkal és vízjárta területekkel (wetland) összefüggő, 
vízgazdálkodási és élőhely-helyreállítási problémákkal foglalkozik. A cél ezen 
vízrendszerek vízfelületének (és a klímaváltozásra való tekintettel tározókapacitásának) 
növelése, illetve vízminőségének javítása, elősegítve ezzel a környező területek 
környezeti és természeti állapotának javítását is. 

A projekt további célja a régiók közötti együttműködés során közös fenntartható 
vízgazdálkodási szemlélet kialakítása, ún. jó gyakorlatok (good practice) feltárása és a 
legjobb gyakorlat (best practice) megtalálása. Mindemellett az adott régiókban az 
érintettek (hatóságok, önkormányzatok, gazdálkodók, társadalmi szervezetek stb.) 
tájékoztatása és bevonása, a régiók (és a partnerek) között pedig kölcsönös és 
folyamatos információ- és tapasztalatcsere kialakítása és fenntartása. 

A SIGMA for Water projektben minden partner saját vizes élőhely-rehabilitációs 
projekttel vesz részt, mely projektek eredményeként egy-egy ún. Master Plan kerül 
kidolgozásra. Ez a koncepcióterv szintű dokumentáció tartalmazza az adott 
projektterület jellemzését, a vízgazdálkodási probléma azonosítását, a probléma 
megoldására szolgáló lehetőségek, illetve a legjobb gyakorlati lehetőség bemutatását. A 
Master Plan alapján készül a projekt megvalósításához szükséges cselekvési terv 
(Action Plan), illetve annak pénzügyi terve (Funding Plan). 

A projekt eredményeként erősödik a régiók közötti együttműködés, mely révén közössé 
válhatnak azok a szemléletek és álláspontok, melyek összhangban az Európai Uniós 
elvárásokkal és elképzelésekkel, egységesen járulhatnak hozzá a jobb környezeti és 
természeti állapot megteremtéséhez. 
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1.2. A Cún-Szaporcai holtág revitalizációja projekt bemutatása 

1.2.1. A Cún-Szaporcai holtág keletkezése 

A Cún-Szaporcai holtág Magyarország délnyugati részén helyezkedik el. A holtág 
egykor a Dráva természeti folyamatok hatására kialakult folyókanyarulata volt. A 18. 
század végén a túlfejlett folyókanyarulat átvágásra került, így annak közvetlen és 
állandó kapcsolata a főmederrel megszűnt (lásd 1.2.1.1. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1. ábra: A Dráva medre az 1782-1785 (balra) és 1819-1869 (jobbra) között megvalósított 
katonai felmérés alapján. 

 

A mederszabályozási tevékenység megakadályozta, hogy a folyó visszatérjen a 
felhagyott mederbe, ezért megindultak azok a változások, amelyek az élő meder 
mellékággá, majd holtággá alakulását eredményezték. A mellékág az anyamederhez 
képest egyre kisebb mértékben vett részt a vízszállításban, így megkezdődött a 
lefűződés, a lassú feliszapolódás. A Drávától való teljes elszakadás az 1975. évi árvíz 
után történt, amikor az akkori nyárigát szakadását követően a nyárigát nyomvonalán 
árvízvédelmi fővonalat építettek ki. Innentől kezdve a Szaporcai Ó-Dráva meder 
mindössze a torkolatánál, a Kisinci-zsilipen keresztül érintkezik az anyamederrel. 

A 257 hektár területű Cún-Szaporcai holtág természeti adottságai igen kedvezőek. A 
holtág komplex ökológiai rendszer, változatos, vizes élőhelyre jellemző növény- és 
állatvilággal. Ennek köszönhetően 1969 óta természetvédelmi terület, 1979 óta a 
vízimadarak nemzetközi jelentőségű tartózkodási helyei közé tartozó, ún. Ramsari-
terület, 1996-ban pedig a Duna–Dráva Nemzeti Park része lett. 

A Cún-Szaporcai holtágnak mai állapotában felszíni vízgyűjtő területe gyakorlatilag 
nincs, vízutánpótlása pedig a mesterséges beavatkozások és a természetes feltöltődési 
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folyamatok következtében nem biztosított, ezért medrét összefüggő vízborítás nem 
jellemzi. A holtágrendszer több egymástól elkülöníthető tóból áll (1.2.1.2. ábra): dél-
keleten a Kisinci-tó, észak-keleten a Belső-Hobogy (Hobogyi-tó) és a Külső-Hobogy 
(időszakos), észak-nyugaton a Szilháti-tó, míg dél-nyugaton a Lanka-tó (Sárga-víz).  

 

1.2.1.2. ábra: A Cún-Szaporcai holtág légi felvétele. 

 

1.2.2. Problémák azonosítása 

A folyószabályozás következtében holtággá vált Szaporcai Ó-Dráva medrének 
feltöltődése napjainkban is folytatódik. A vízutánpótlódás hiányában az állandóan, 
illetve időszakosan vízzel borított területek, és így a vizes élőhelyek is fokozatosan 
visszaszorulnak. A holtág környezetében lévő mezőgazdasági területekről a 
holtágrendszerbe jutó növényi tápanyagok a vízterek előrehaladott eutrofizációját 
eredményezik. Mindezek hatására a szukcessziós folyamatok felgyorsultak, a vízterek 
vízminősége és a terület természeti, ökológiai állapota romló tendenciát mutat. 

A Cún-Szaporcai holtág természeti környezete - a kedvezőtlen folyamatok felerősödése 
ellenére – a jelenlegi állapotban is igen gazdag. A tájelemek nagy változatosságot 
mutatnak (legelők, rétek, erdők, vizes élőhelyek stb.). A táj sajátos hangulatát 
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meghatározzák a nagy számban megtalálható holtágak, amelyek a felszíni vizek egykor 
igen jelentős szerepét bizonyítják.  

A terület az ország egyik legelmaradottabb aprófalvas térsége, halmozottan hátrányos 
helyzetű, gazdasági (foglalkoztatási), szociális és egyéb problémákkal terhelt. Általános 
a tőkehiány, szűkösek a megélhetési források, képzetlen a munkaerő. A gazdasági 
elmaradottság következményeként ugyanakkor a környezet egészséges, nincs ipari 
jellegű szennyezettség. 

1.2.3. Célok meghatározása 

A mesterséges beavatkozások következtében kialakult kedvezőtlen folyamatok 
visszafordítása érdekében szükségessé vált a holtág felmérése, a megfelelő 
vízutánpótlási lehetőségek vizsgálata, majd a Cún-Szaporcai holtág rehabilitációja az 
ökológiailag fenntartható és költséghatékony vízutánpótlás biztosítása révén. 

A holtág rehabilitáció megalapozására ad lehetőséget az INTERREG IVC pályázati 
forrásból finanszírozott SIGMA for Water elnevezésű projekt, melynek keretében a Dél-
dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - kapcsolódva az Ős-Dráva 
Programhoz - a Cún-Szaporcai holtágrendszer helyreállítását, illetve vízutánpótlásának 
újbóli biztosítását tűzte ki céljául - hangsúlyozva,  hogy  a  Dráva folyó mentén több 
mint húsz holtág hasonló problémája vár még megoldásra.  

A Cún-Szaporcai holtágrendszer revitalizációja projekt főbb célkitűzései a következők: 

• Az ökológiai/természeti értékek megóvása, a vizes élőhelyek visszaállítása; 

• A régió fenntartható vízgazdálkodásának megalapozása;  

• Turisztikai, rekreációs lehetőségek fejlesztése; 

• A fenntartható turizmus innovatív megközelítése, a természeti és egyéb régiós 
értékek bemutatásával (ITC eszközök segítségével); 

• A klímaváltozás okozta kihívásokra való felkészülés (vízkészlet-gazdálkodás). 

 

A projekt hozzájárulhat az elmaradott drávai térség (horvát, magyar területen egyaránt) 
fejlesztési lehetőségeinek feltárásához és a fenntartható, organikus fejlődés 
elősegítéséhez. 

A Dráva menti települések fejlődése szempontjából kiemelt jelentőségű lehet az 
ökoturizmus, és a természet-közeli mezőgazdasági termelési módok elterjesztése, hiszen 
az adottságokat és lehetőségeket figyelembe véve ez az az út, amely a falvak 
lakosságának megélhetést és a térségnek a természettel szerves összhangban lévő 
fejlődést biztosíthat. Ennek kiaknázásában nyújt segítséget a holtágak „élővé”, 
hasznosíthatóvá tételét megalapozó projekt. 
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2. A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

2.1. A Cún-Szaporcai holtág elhelyezkedése 

A projekt területe Magyarország délnyugati részén, a horvát-magyar határfolyó, a Dráva 
bal oldali partvonala mentén, a Dráva, a Fekete-víz főága és egy mellékága, illetve a 
Kisszentmártoni árok által határolt területen belül helyezkedik el (lásd 2.1.1. ábra). A 
területhez legközelebb eső települések a Baranya megyei Cún és Szaporca, innen ered a 
„Cún-Szaporcai holtág” elnevezés is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. ábra: A projekt terület elhelyezkedése. 

 

A Cún-Szaporcai holtág környezetének természeti és gazdasági adottságait 
részletesebben a következő fejezetek tartalmazzák.  
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2.2. Természeti környezet 

2.2.1. Domborzat 

A projektterület a kistáj kataszter (MTA, 2010) szerint a Drávamenti-síkságon, ezen 
belül a Dráva-sík területén található. A Dráva-sík 89,5 és 110 mBf magasságú síkság. A 
kistáj több mint 50%-a ártéri síkság, amit futóhomokkal fedett, enyhén hullámos síksági 
részekkel tagolt, alacsony, ármentes síkság övez. 

2.2.2. Földtani adottságok 

A medencealjzatot a Dráva-sík Ny-i részén a Dráva metamorfit összlet képződményei, 
keleten pedig triász törmelékes-karbonátos kőzetek alkotják. A kistáj a pleisztocén 
elején és közepén az északról érkező vízfolyások akkumulációs területe is volt. A 
Dráva-árok és a Dráva menti síkság nem egységes szerkezetű árok, hanem kisebb 
részmedencék, illetve néha enyhén emelkedő felszínek együttese. A felszínen és a 
felszín közelében mindenütt holocén kori folyóvízi, főként iszapos üledékek települnek. 
Az Ormánság területén a pleisztocén rétegsorra futóhomok települt, melynek formáit a 
terület utolsó süllyedésekor a Dráva jórészt szétrombolta. A késő glaciálisban a terület 
magasártérré vált, és újra kialakultak rajta a futóhomokformák. 

2.2.3. Talajtani jellemzők 

A kistáj meghatározó talajtípusa a Dráva-ártér öntés réti talaja, melynek mechanikai 
összetétele homokos vályog vagy vályog, szénsavas mész-tartalma változó. Az öntés 
réti talajok vízgazdálkodása általában kedvező, jó víznyelő és vízvezető képességű, jó 
vízraktározó. A területen ezen kívül réti csernozjom, barna erdőtalajok illetve 
kismértékben humuszos homok talajok találhatók. 

A Drávaparti távlati vízbázis Szaporca településre kataszterezett, sekély mélységű 
monitoring kútjainak (K-8, K-15 – lásd 2.2.5.3.1. ábra) vízföldtani naplóinak rétegsora 
alapján a projektterület környezetében a feltalaj kb. 1 m-es vastagságban borítja a 
felszínt. Jellemzően barna, gyengén meszes, kissé agyagos, erősen apró homokos, 
enyhén humuszos talaj, mely kevés növényi maradványt tartalmaz.   

2.2.4. Éghajlati viszonyok 

A kistáj mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, de keleten mérsékelten száraz 
éghajlatú. A napsütéses órák száma 2000-2050 között alakul; a nyári negyedévben 810-
820, a téli időszakban 210 napsütéses óra várható.  

Az évi középhőmérséklet 10,4 – 10,8 °C között változik, a fagymentes időszak 200-202 
napig tart. A legmagasabb nyári hőmérsékletek sokévi átlaga 34,0 °C körüli, a 
legalacsonyabb minimum hőmérsékleté pedig -17 °C (a havi átlaghőmérsékletet a 
2.2.4.1. ábra mutatja). 
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2.2.4.1. ábra: A 30 éves havi átlaghőmérséklet. 

 

A csapadék évi összege keleten 660-680 mm, nyugaton 730 mm körüli, a 24 órás 
csapadékmaximum 102 mm (a havi csapadékátlagokat a 2.2.4.2. ábra mutatja). A 
hótakarós napok száma 30 körüli, az átlagos maximális hóvastagság pedig 20-22 cm.  A 
leggyakoribb szélirány jellemzően az északnyugati, de főleg az őszi hónapokban nem 
elhanyagolható a keleti-délkeleti szél sem. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli. 

2.2.4.2. ábra: A drávaszabolcsi csapadékmérő állomás 10 éves havi csapadékátlagai. 

 

2.2.5. Vízrajzi adottságok  

2.2.5.1. A Cún-Szaporcai holtágrendszer vízrajzi adottságai 

A Cún-Szaporcai holtágrendszer a jellemző hidrometeorológiai körülmények mellett 
jelenleg többi különálló tóra tagolódik. 

A Kisinci-tó területe mintegy 20 ha, melyből kb. 4 ha a vízfelület. Az 1885. évi 
kataszteri térképen ez még a Dráva főága volt. A Belső-Hobogy megközelítően É-D-i 
irányban elterülő, 1000 m hosszú, 40-50 m átlagos szélességű, enyhén ívelő, erősen 
töltődő morotva. Területe mintegy 6 ha, melyből kb. 3 ha a vízfelület. A tótól keletre 
található a Külső-Hobogy, mely csupán időszakos jelleggel kerül vízborítás alá. A 
terület északi részén elhelyezkedő a Szilháti-tó nyílt vízfelülete kb. 6 ha, a dél-nyugaton 
fekvő Lanka-tóé (Sárga-víz) kb. 4 ha, a két tó mocsarakkal együtt kb. 30 ha kiterjedésű. 
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A tervezési területet az északi és keleti oldalon a Fekete-víz töltéssel védett medre 
vízrajzi szempontból teljesen elzárja a külvizektől, míg nyugatról különálló 
vízrendszerként a Kisszenmártoni árok a Majlát pusztai zsilipen át torkollik a Drávába. 

Cún belterületének vízelvezetését egy Fekete-víz mellékág biztosítja, ami a 
szabályozások előtt maga volt a Fekete-víz anyamedre. Cún irányból érkezik a holtágat 
tápláló egyetlen belvízcsatorna, amelynek vízgyűjtőterülete nem haladja meg az 1 km2 
területet. 

Az Ó-Dráva-meder vízjárásának természetes alakulásában igen jelentős hatású a Dráva 
hullámterét felépítő vízvezető altalaj, ami a főmeder vízszintingadozását napokban 
mérhető nagyságrendű késleltetéssel közvetíti az immár árvízmentesített területen levő 
holtág medre felé (lásd még a 2.2.5.3. és 4.8. fejezeteket).  

A Cún-Szaporcai holtág felszíni vízfolyáshoz csupán egyetlen ponton kapcsolódhat 
közvetlenül. Ez a kapcsolódási pont a Dráva árvízvédelmi töltésében elhelyezkedő 
Kisinci-zsilip, amely nyitott állapotában a Dráva áradása esetén (amennyiben a Dráva 
vízállása meghaladja a holtágban levő vízszintet) lehetővé teszi, hogy a Dráva vize 
közvetlenül megtáplálja a holtágat. A jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlat szerint 
nagyvizek idején lehetőség szerint a vízszintek a kiegyenlítődéséig, de maximum 
91,5 mBf abszolút magasságig feltöltik a holtágat, majd a Dráva apadásakor a zsilip 
zárásával visszatartják a holtágban a vizet.  

A Dráva medrének beágyazódása és a felső szakaszon épült vízlépcsők hatására 
azonban egyre kisebb gyakorisággal és tartóssággal fordulnak elő a holtág 
megtáplálását lehetővé tevő, magas vízjárású időszakok. A Kisinci-zsilip 
keresztmetszete nem teszi lehetővé, hogy az általában kis tartósságú magas drávai 
vízállás idején a holtágba annyi víz áramoljon be, hogy a vízszint-kiegyenlítődés 
megtörténjen. A jellemző hidrológiai körülmények között tehát a Dráva csak közvetett 
módon, a talajvízen keresztül járulhat hozzá a holtágrendszer vízutánpótlódásához. 

2.2.5.2. Felszíni vizek a holtág környezetében 

A táj 24 állóvizéből 18 drávai holtág összesen 150 ha felszínnel jellemezhető, ezen felül 
található 3 természetes tó, 5 ha és 3 tározó, összesen 137 ha felszínnel.  

A térség legnagyobb folyója a Dráva, legnagyobb kisvízfolyása a Fekete-víz és a Pécsi-
víz.  

A Dráva keskeny bal parti völgysíkja Drávagárdonytól Oldig tart. A Drávának ez a 
szakasza 75 km hosszú, melyhez 37 863 km2-es vízgyűjtő tartozik, ebből 1143 km2 a 
magyarországi terület.  
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A Dráván nyáron (június-július) és ősszel (október-november) is lehetséges árvíz, míg a 
kisvizek főleg szeptemberben, illetve december és február között fordulnak elő (a nyári 
heves csapadéktevékenység, illetve a téli magashegységi forrásvidék lefolyásának 
szünetelése idején). A helyi vízfolyások főként nyár elején hoznak sok vizet, de más 
időszakban is megáradhatnak. A Dráva bal parti árterét végig gátak védik az árvizektől. 
A gátaktól védett terület belvizeit kb. 400 km hosszú csatornahálózat vezeti le.  

A folyó jellemző vízállás, vízhozam adatai Drávaszabolcsnál (1980-2010) a 
következők: 

  
LKV (legkisebb vízszint): -55 cm, 86,21 mBf 
LNV (legnagyobb vízszint): 596 cm, 92,72 mBf 
LKQ (legkisebb vízhozam): 127 m3/s 
KÖQ (középvízhozam): 525 m3/s 
LNQ (legnagyobb vízhozam): 2490 m3/s 
Qaug.80% (augusztusi, 80% gyakoriságú vízhozam): 380 m3/s 

2.2.5.2.1. ábra: Dráva vízállások és trend vonal 1980 és 2010 között (Drávaszabolcs vízmérce). 

 

A Dráva átlagos vízszintje az 1980-as évektől napjainkig trend-szerű változást nem 
mutat (lásd 2.2.5.2.1. ábra). Az 1980-2010 között előfordult maximális vízhozam a 
minimális vízhozam húszszorosa. 

A Drávagárdony – Old szakaszon több kisebb-nagyobb vízfolyás folyik a Drávába, pl. a 
Korcsina-csatorna (38 km, 167 km2), a Sellyei-Gürü (11 km, 76 km2), a Fekete-víz (76 
km, 2021 km2 – melynek csak a Baranyahidvég alatti 18 km-es szakasza tartozik a 
tájhoz), a Gordisai-csatorna (7 km, 43 km2) és a Lanka-csatorna (25 km, 132 km2).  
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A Fekete-víz Kémes-Cún vízrajzi állomás (1980-2010) jellemzői a következők: 
  
LKV (legkisebb vízszint): 42 cm, 89,88 mBf 
LNV (legnagyobb vízszint): 366 cm, 93,12 mBf 
LKQ (legkisebb vízhozam): 0,118 m3/s 
KÖQ (középvízhozam): 4,502 m3/s 
LNQ (legnagyobb vízhozam): 62 m3/s 
Qaug.80% (augusztusi, 80% gyakoriságú vízhozam): 0,640 m3/s 

 

A Fekete-víz árhullámait a cúni szelvényben három tényező alakíthatja. Egyrészt a 
vízgyűjtőről a csapadéktevékenység hatására kiinduló hozam, másrészt a Dráva 
árvízkor fellépő visszaduzzasztó hatása, illetve a Dráva talajvíz-rendszeren keresztül 
gyakorolt hatása a Fekete-víz vízszintjére. A 2.2.5.2.2. ábrán a Fekete-víz vízjárása 
látható, a 2.2.5.2.3. ábrán pedig a Fekete-víz és a Dráva 2005. évi vízállásait mutatjuk 
be. 

2.2.5.2.2. ábra: A Fekete-víz vízállásai 1980 és 2010 között a Kémes-Cúni közúti hídnál. 
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2.2.5.2.3. ábra: A Fekete-víz és a Dráva vízállásai 2005-ben. 

A Pécsi-víz a Fekete-vízbe torkollik a vízfolyás Kémes–Cún közúti hídja alatt. A Pécsi-
víz Kémes-Cún vízrajzi állomás 1980-2010. jellemzői: 

  
LKV (legkisebb vízszint): 15 cm, 90,74 mBf 
LNV (legnagyobb vízszint): 238 cm, 92,97 mBf 
LKQ (legkisebb vízhozam): 0,07 m3/s 
KÖQ (középvízhozam): 2,152 m3/s 
LNQ (legnagyobb vízhozam): 15,6 m3/s 
Qaug.80% (augusztusi, 80% gyakoriságú vízhozam): 0,780 m3/s 

 

A fent említett vízfolyások vízminőségi jellemzőit részletesen a 3.3. fejezetben mutatjuk 
be. A Dráva vízminősége az MSZ 12749 alapján általában I. osztályú (kiváló). A 
Fekete-víz II. osztályú (jó), de a Pécsi-víz torkolata alatt III. osztályúvá (tűrhető) 
szennyeződik.  

2.2.5.3. Felszín alatti vizek 

A talajvíz 2-4 m mélységben gyakorlatilag mindenütt megtalálható. Kémiailag főleg 
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége 15-25 nkº, szulfát 
tartalma 60-300 mg/l között változik. Magas vas- és mangán tartalmú, helyenként a 
nitrátosodás is megjelenik. A Dráva-síkon a talajvizet a sekélyebb mélységek 
rétegvízétől nem minden esetben lehet elkülöníteni. 

A felszín alatti vízkészletek jelentős részét a rétegvizek képezik, amelyek a Felső-
Pannon üledéksorozat homokrétegeiből termelhetők ki. A Dráva - völgy Barcs alatti 
terület hasznosítható vízkészletének jelenleg csak 10-20%-át hasznosítják. 100 m alatti 
mélységből az artézi kutak helyenként 500 l/min feletti vízhozamokat szolgáltatnak, 
melyek felhasználhatóságát gyakran a nagy vastartalom korlátozza.  Felsőszentmárton 
mellett 40 °C-nál melegebb porózus termálvizet tártak fel.   

A Dráva teljes szakaszán a 11 távlati sérülékeny vízbázis közül a tervezési terület 
közvetlenül érinti a Drávaparti távlati vízbázist Cúntól és Szaporcától délre. A 
közelében 2 további távlati sérülékeny vízbázis helyezkedik el: a Drávacsehi-Kémes és 
a Piskó-Vejti vízbázisok. 

A tájegységen vannak még üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok is, de a sekélyebb 
mélységre szűrőzött kutakat már csak figyelőkútként használják a mélyebb kutak 
biztonságban tartásához. 

A felszín alatti vizek minőségére jellemző az ivóvíz minőségre vonatkozó határérték 
feletti vas- és mangántartalom, és sok esetben a vizek arzén tartalma is magasabb a 
megengedett határértéknél. Az ammónium koncentráció is helyenként határérték fölötti, 
de lényegesen határérték alatt marad a nitrát, a nitrit, és szulfát tartalom. Az összes 
keménység 200 mg/l körül változik. A fajlagos vezetőképességi adatok alapján sem 
jelentős mezőgazdasági, sem pedig kommunális szennyezés nincs a Dráva part 
környezetében.   
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A vizsgált terület D-i határában az árvízvédelmi töltés két oldalán található talajvíz 
figyelő kutak elhelyezkedése és talajvízszintjeinek alakulása a 2.2.5.3.1. és 2.2.5.3.2. 
ábrákon látható. 

 

2.2.5.3.1. ábra: A K-8 és K-15 jelű talajvíz figyelő kutak elhelyezkedése. 

2.2.5.3.2. ábra: Talajvízszint változása a K-8 jelű kútban 2007 és 2011 között. 
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Az árvízvédelmi töltés mellett elhelyezkedő kutakban (K-8, K-15) mért talajvízszint 
szoros kapcsolatot mutat a Dráva vízállásával. A talajvíz abszolút vízszintje a Dráva 
vízszintjénél magasabb, ami jelzi, hogy a 2006-2011 időszakban a projekt területen 
jellemző a talajvíz Dráva felé történő áramlása. A tervezési terület szivárgási 
viszonyaival részletesen a 4.8. fejezetben foglalkozunk. 

2.2.6. Természeti értékek 

A Cún-Szaporcai holtágrendszer az egyik legnagyobb a Dráva baranyai részén és a 
legnagyobb a Duna-Dráva Nemzeti Park területén. A terület 1969-től védett, 1979-től 
Ramsari terület. Ez azt is feltételezi, hogy a „…nemzetközi fontosságú vizes 
területekről különösen, mint vízimadarak élőhelyéről szóló egyezmény…” jelenleg is 
biztosítja a terület megfelelő természetvédelmi kezelését. A Duna-Dráva Nemzeti Park 
megalakulásával, 1996 óta tényleges védelmet is élvez, hiszen a holtágban lévő vizes 
felületek kis kiterjedésük ellenére értékes élőhelyek, melyek számos, egyre ritkuló állat- 
és növényfaj számára jelentenek menedéket.  

Védetté nyilvánítás óta a holtág állapota fokozatosan romlott. Az állandóan, illetve 
időszakosan vízzel borított területek csökkenése mellett a halászat és a vadászat 
szabályozatlansága, a szakszerűtlen erdészeti tevékenység, illetve az ellenőrizetlen, 
természetvédelmi szempontokat figyelmen kívül hagyó mezőgazdaság mind 
hozzájárultak a terület állapotának romlásához.  

2.3. Területhasználat 

A Cún és Szaporca község határán, a Dráva árvízvédelmi töltésétől indulva patkó 
alakban elhelyezkedő holtág eredetileg egy vízfelületből állt, mely a feltöltődésnek 
köszönhetően jelenleg több elkülönülő, kisebb tóra tagolódik: Szilháti-tó, Hobogyi-tó, 
Kisinci-tó és Lanka-tó. Ezek közül a Szilháti-tó és a Kisinci-tó nagyobb vízfelülettel 
rendelkeznek; a kisebb Hobogyi- és Lanka-tó sűrű cserjéssel szegett, kevésbé 
háborítottnak tűnik.  

A holtágrendszer közvetlen környezetét természetes vegetáció, többé-kevésbé keskeny 
ligeterdősáv szegélyezi. Az Ó-meder északi részén e puhafaliget erdő maradványok 
mellett üde cserjések foglalnak el nagyobb területet. A holtágrendszer, az azt övező 
ligeterdősáv, továbbá a Dráva és a régi meder által közbezárt terület a Duna-Dráva 
Nemzeti Park részét képezi. 

A holtág tágabb környezetét szántóföldek veszik körül, a Dráva és a régi meder által 
közbezárt belső területet szintén szántóként hasznosítják.  A környező szántóterületeken 
kukorica, napraforgó, szója és repce termesztése folyik. Öntözés az utóbbi években nem 
volt jellemző a területen, azonban a műtrágyázás következtében a holtágat 
mezőgazdasági eredetű szennyezőanyag-terhelés fenyegetheti. A tervezési terület északi 
részen a szántóföldek egy részét parlagon hagyták, és vadföldként hasznosítják. 

A dél-keleti Kisinci-tavat jelenleg horgászati, illetve rekreációs célokra használják. 
Hasznosítója a Kémes és Vidéke Horgász Egyesület, horgászatra a keleti oldalon 
kialakított horgászállásokon van lehetőség. A holtágrendszer többi tava jelenleg nincs 
hasznosítás alatt. 
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2.3.1. ábra: Területhasználatok a tervezési területen és annak környezetében. 

 

2.4. Gazdasági viszonyok 

A projekt terület az Ormánságban helyezkedik el. A horvát határ mentén hosszan 
elnyúló Ormánság az ország egyik legelmaradottabb vidéke, 30 db apró, a 100-500 főt 
is alig elérő településsel. A térség halmozottan hátrányos helyzetű, gazdasági 
(foglalkoztatási), szociális és egyéb problémákkal terhelt. Általános a tőkehiány, 
szűkösek a megélhetési források, képzetlen a munkaerő. Az életszínvonal alacsonyabb 
az országos átlagnál, azonban megmaradt a természetközeli élet, megőrződtek a 
hagyományos értékek. A Dráva menti települések fejlődése szempontjából kiemelt 
jelentőségű lehet az ökoturizmus, és a természetközeli mezőgazdasági termelési módok 
elterjesztése, hiszen az adottságokat és lehetőségeket figyelembe véve ez az az út, amely 
a falvak lakósságának megélhetést és a térségnek a természettel szerves összhangban 
lévő fejlődést biztosíthat. Ennek kiaknázásában nyújt segítséget a holtágak „élővé”, 
hasznosíthatóvá tételét megalapozó projekt. 



A Cún-Szaporcai holtágrendszer revitalizációja 

 

Végső “Master Plan”  20 

 

2.4.1. Mezőgazdaság  

Az Ormánság gazdaságának primer szektora a mezőgazdaságot, élelmiszertermelést, az 
erdő- és vadgazdálkodást foglalja magában. Ásványkincsek kitermelése egyedül a 
termálvíz hasznosításra korlátozódik.  

A mezőgazdaságban megmaradt a kalászos gabona és kukorica dominanciája. A 
tájegység egykor kiterjedt szőlőültetvényei, melyek jó minőségű homoki bort érleltek, 
mára szinte eltűntek. Az ország egyik fontos dinnyetermelő területe az Ormánságban 
található.  

Az elmúlt időszakban számos hagyományos mezőgazdasági szövetkezet tönkrement. 
Az állattartásra főként a sertéstenyésztés a jellemző, a szarvasmarha állomány erősen 
visszaesett, a nagy természeti értéket képviselő legelők és kaszálók degradációja zajlik. 
Az utóbbi években meghonosodott a bioméz előállításának technológiája.  

A térség jelentős gazdasági ága a vadgazdálkodás, mely különböző vadásztársaságok 
keretei között működik. Hazánk erdőállományai közül kiemelkedő értéket képviselnek a 
Dráva sík erdei, melyek a világ egyik legértékesebb gímszarvas-állományának adnak 
otthont.  

2.4.2. Ipar  

A térségben az ipart néhány mikro- és kisvállalkozás képviseli elsősorban az 
élelmiszeripar és az építőipar területén, illetve Sellyén két vegyi üzem működik. A 
kiterjedt erdőségekre fafeldolgozó vállalkozások, fűrészüzemek alapultak. A helyi 
vállalkozók nagyobb része önfoglalkoztató kényszervállalkozás.  

Mezőgazdasági termékfeldolgozás a kisfalvakban házilagosan, háztartási méretben 
történik. Jó példa az ormánsági „túlélőgazdaságra” a tej és tejfeldolgozás kérdése - 
keresett áru lett a házitej és tejtermék. A 2000. évtől felfutóban van a kistérségben a 
gyógy- és fűszernövény termesztés. 

2.4.3. Idegenforgalom 

Az Ormánságban jellemző az idegenforgalmi infrastruktúra és a képzett szakemberek 
hiánya, a szálláshelyek igen korlátozott száma. Mindezek ellenére az elmúlt években az 
ide látogató turisták száma határozottan nő, a Dráva mente viszonylag háborítatlanabb 
természeti környezete és a táj került a figyelem középpontjába. A turizmus igényeit 
kielégítő hajóközlekedés működik Barcson és Drávaszabolcson. A Dráva folyó az 
elmúlt években egyre inkább kedvelt célpontja lett a vízitúrázók lelkes táborának.  

A térség egyre jövedelmezőbb turisztikai ágazata a horgászturizmus, a Drávát és a 
környékbeli holtágakat, kavicsbánya tavakat és morotvákat számos horgász keresi fel.  

A vendégvadásztatásból jelentős bevételeik származnak a vadgazdálkodóknak. 
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2.5. Potenciális szennyezőforrások 

2.5.1. Pontszerű szennyezőforrások 

A pontszerű szennyezőforrások alapvetően ipari, települési és mezőgazdasági eredetűek 
lehetnek, egy részük havária-eseményekből származik. 

A gazdasági elmaradottság következményeként a térségben ipari jellegű 
szennyezettséggel nem kell számolni. A potenciális szennyezőforrások közül a 
környező településeken található állattartó telepeket és kommunális hulladéklerakókat 
kell megemlíteni, egyéb pontszerű szennyezőforrás (hulladékgazdálkodási létesítmény, 
kommunális és ipari szennyvízbevezetés, bánya, szennyezett terület stb.) a 
projektterület közvetlen környezetében nem található. A Fekete-víz alegység Vízgyűjtő 
Gazdálkodási Tervének adatai alapján állattartó telep Cúnon (fácán), Szaporcán 
(szarvasmarha) és Kémesen (fácán, juh) üzemel. 

Az állattartó telepeken az elavult technikai megoldások, a hiányzó a gépi kapacitás, a 
nem kielégítő trágyatároló kapacitások következtében a szerves trágya komoly 
környezetszennyező tényezővé válhat. A mezőgazdasági eredetű vízszennyezés 
mérséklése érdekében az állattartással összefüggő, megfelelő trágyakezelés- és 
elhelyezés, a jó mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása szükséges, ami a nitrátérzékeny 
területeken - így a projektterületen is kötelező. Az állattartó telepeken keletkező híg- és 
almos trágya megfelelő műszaki védelemmel történő tárolása Európai Uniós 
támogatások felhasználásával egyre több helyen megvalósult. 

Jelentős szennyezőforrást jelentenek a műszaki védelem nélkül üzemelő, illetve 
felhagyott települési szilárd hulladéklerakók és illegális lerakók. Műszaki védelem 
hiányában az ipari és háztartási hulladékok szennyező anyagai (egyszerű szervetlen 
ionok (pl. nitrát, klorid), a nehézfémek (pl. króm) illetve a szintetikus szerves 
vegyületek (pl. szén-tetraklorid stb.) a csapadékvízzel kimosódnak és szennyezik a 
felszíni és felszín alatti vizeket. Ilyen, megfelelő műszaki védelem nélküli, 2009. július 
15-ig már bezárt, használaton kívüli lerakó Cúnon, Szaporcán, Tésenfán és Kémesen 
található. Ezek rekultivációjára várhatóan a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási 
Program keretében kerül sor.  

2.5.2. Diffúz szennyezések 

Bár a Dráva alsó vízgyűjtőjének diffúz terhelése csökkent (mivel a térségben mind a 
mezőgazdasági, mind az ipari termelés és ezzel együtt a szennyezőanyag kibocsátás is 
visszaesett), a folyót a felső vízgyűjtőkről jelentős diffúz terhelés éri. A becslések 
szerint a folyóba érkező foszforterhelés fele, a nitrogénterhelés közel kétharmada diffúz 
eredetű. Ennek nagy részét az intenzív mezőgazdasági termelésben használt foszfor- és 
nitrogéntartalmú műtrágyák és a szerves trágyák termőföldekről való bemosódása 
jelenti.  

A projektterület környezetében a diffúz nitrátterhelés 10-50 kgN/ha/év között, a diffúz 
foszforterhelés 0,01-0,04 kgP/ha/év között változik, ami mérsékeltnek tekinthető.  
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Jelentős szennyezőforrásnak tekinthető, hogy a Dráva-sík kistáj valamennyi településén 
van vezetékes vízellátás, ugyanakkor a közcsatornával ellátott lakások aránya csupán 
4-5%. Kiépített szennyvízcsatorna hálózat csak Drávagárdonyban és Kisszentmártonban 
van, melyek szennyvizét a barcsi-, illetve a baranyahídvégi szennyvíztisztító telep 
fogadja.  

A projektterület környezetében található települések csatornázatlanok, a nem 
szakszerűen kialakított gyűjtő-tárolókból, szikkasztókból kikerülő szennyvíz a felszíni 
és felszín alatti vizeket veszélyezteti.  

Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését az adott körülmények között annak gazdaságtalan 
voltára és a kis lakosszámokra való tekintettel nem tervezik. A diffúz szennyezési arány 
csökkenése elsősorban a pontszerű szennyezések kezelésével várható a térségben. A 
Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv intézkedési programja szerint a magas talajvízállású 
területeken (pl. Cún, Szaporca, Tésenfa), illetve sérülékeny vízbázisok területén (pl. 
Kémes) a javasolt szennyvízelhelyezési mód a szennyvíz zárt tárolókban történő 
gyűjtése, majd tengelyen történő elszállítása. Egyéb területeken szakszerű egyedi 
szennyvízelhelyezés is alkalmazható.  

2.6. Társadalmi jellemzők 

2.6.1. Településszerkezet  

A folyó menti, hosszan elnyúló Dráva-sík kistáj sajátos településszerkezettel bír; a 
természeti adottságok csak kis és apró települések kialakulását tették lehetővé, ami az 
országos átlagot többszörösen meghaladó településsűrűséget jelent (7,4 
település/100 km2). Mindössze két község éri el az 1000 fős lakosszámot, az átlagos 
településnagyság 330 fő. Megindult a térségben a törpefalvasodás folyamata, több 
településen a népességszám 200 fő alatti.  

A kistájban egyetlen város sincs, a legközelebbi jelentős települések Siklós, Szigetvár, 
Barcs és Pécs. A települések nagy száma és közelsége miatt a térség közúthálózata is 
sűrű. Az úthálózat a városok és kisebb vonzásközpontok (Sellye, Vajszló) felé irányuló 
szerkezetet mutat. A települések legjelentősebb regionális kapcsolatait északon a kelet-
nyugati irányú 6-os főút, valamint a keleti részen az észak-déli irányú 58-as út jelenti. A 
kistérség déli részén halad egy harmadrendű főút, mely Barcsot és Siklóst köti össze 
(5804 sz.), miközben kettészeli a kistérség teljes területét, ezért nagyon fontos 
kapcsolatot jelent a településeknek. A települések közötti kapcsolattartást nehezíti, hogy 
még mindig viszonylag nagy a zsáktelepülések aránya (pl. Cún, Szaporca, Tésenfa).  

2.6.2. Demográfia 

A sűrű településhálózat ellenére a kistáj rendkívül ritkán lakott, a népsűrűség 28 fő/km2. 
Súlyos népesedési problémákkal küzdő, egyre inkább elnéptelenedő terület. Sajátos 
ellentmondásként a népesség korszerkezete meglehetősen fiatalos, elsősorban a romák 
által lakott településeken. A népesség iskolázottsági szintje mélyen az országos átlag 
alatti. A munkaerő-piaci mutatók is szélsőségesen rosszak, a munkát keresők aránya 
többszöröse az országos átlagnak. A foglalkozási szerkezetben ugyan a szolgáltatás 
dominál, de az átlagosnál magasabb a mezőgazdasági keresők aránya.  
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Magas, néhol 30%-ot elérő munkanélküliséggel, alacsony foglalkoztatottsággal, 
elvándorlással küzdő elzárt, nehezen megközelíthető zárványterületek alakultak ki a 
Dráva mentén, különösen az Ormánságban. 

2.7. Érintettek 

A projekt megvalósítása szempontjából közvetlen célcsoportnak tekinthetők a holtágak 
hasznosításában érdekelt vállalkozások, a halászati hasznosítási joggal rendelkező 
egyesület (Kémes és Vidéke Horgász Egyesület), a terület puffer zónájába tartozó 
földterületek tulajdonosai és a tényleges földhasználók, a vadászati jogokat gyakorló 
vadásztársaság, a természeti értékeket kezelő szervezet (Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatósága). 

A közvetlenül érintett települések önkormányzatai, az ott működő helyi vállalkozók, a 
tervezett vízpótlást biztosító víziművek és a vízpótlással érintett holtágak jövőbeni, 
illetve aktuális kezelői a megvalósításban érdekelt potenciális kedvezményezettek 
lehetnek.  

A közvetett kedvezményezettek között lehet számon tartani a környező falvak, de a 
tágabb kistérség teljes lakosságát és azokat a potenciális turistákat (falusi-, öko-, 
kerékpáros-, stb.), akik igénybe veszik a jövőben elérhető szolgáltatásokat. Ezzel a 
települések népességmegtartó képessége is erősödhet.  

A fejlesztések előkészítésébe célszerű bevonni a térség fejlesztéséért már dolgozó 
szervezeteket (Fenntartható Ormánság Nonprofit Közhasznú Kft.) és a kistérség 
településeinek társulásait. 

Érintettek lehetnek még a helyi és térségi civil szervezetek, országos civil szervezetek, a 
környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek, turisztikai vállalkozások, horgászok, a 
sport és településfejlesztés területén szóba jöhető potenciális vállalkozások, a területi 
vízrendszerek kezelői (Sellyei Vízgazdálkodási Társulat), tulajdonosai, a fő vízfolyások 
és műtárgyaik (vízkivétel, befogadó), valamint az érintett árvízvédelmi főművek 
üzemeltetője és kezelője (DDKÖVIZIG). 
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3. A TERVEZÉST MEGALAPOZÓ FELMÉRÉSEK ÉS 
VIZSGÁLATOK 

A Cún-Szaporcai holtág revitalizációját célzó intézkedések megtervezéséhez szükség 
volt olyan felmérések és vizsgálatok elvégzésére, melyek egyrészt részletesen 
feltérképezik a terület állapotát, másrészt megalapozzák a fejlesztés szükségszerűségét, 
harmadrészt feltárják azokat a műszaki lehetőségeket, melyek segítségével a holtág 
hatékony vízellátása biztosítható. Ezen előkészítő munka keretében történt meg a 
projekt terület geodéziai felmérése, ökológiai állapotának értékelése, valamint a 
vízminőség és a talaj szivárgási viszonyainak vizsgálata. 

3.1. Geodéziai felmérés 

A geodéziai felmérés célja a holtág és környezete terepi viszonyainak a feltérképezése 
volt, hiszen ezen paraméterek alapvetően meghatározzák a holtág vízpótlási 
lehetőségeit. Ennek megfelelően a holtág, valamint a vízpótlást lehetővé tevő területek 
és árkok geodéziai felmérése a vegetációs időszakon kívüli téli időszakban, 2010. év 
végén valósult meg. 

A felmérés GPS alapú mérőrendszerrel, valamint a sűrűn benőtt helyeken távmérő 
állomással készült. A felmérési pontok rögzítése három koordinátával (X és Y 
koordináták EOV rendszerben, Z koordináta Balti magassággal) történt, a felmérés 
pontossága mindhárom koordináta esetében 20 mm alatt volt. 

Mindezek értelmében felmérésre került: 

• Cún-Szaporcai holtág teljes hosszában, összesen 7135 m hosszban; 

• Cún-Szaporcai holtág Hobogyi-tó belső ága (Belső-Hobogy) 660 m hosszban; 

• A tervezett vízpótlás 1. számú árka 3100 m hosszban; 

• Cún település csapadékvíz elvezető árka, ami a tervezett vízpótlás 2. számú árka 
1773 m hosszban; 

• A tervezett 1. számú átmetszés nyomvonala a holtág és az 1. számú árok között 
717 m hosszban; 

• A Fekete-víz jobb oldalán az 5+710 tkm (6+473 tkm) szelvényben lévő cúni zsilip, 
melynek küszöbszintje 90,57 mBf; 

• A Dráva bal oldali töltés 23+124,4 tkm szelvényében lévő kisinci zsilip, melynek 
küszöbszintje 90,15 mBf; 

• A holtágrendszer alsó töltésben („nyári gát”) lévő zsilipek, ahol a küszöbszintek be 
90,42 mBf, ki 90,37 mBf. 
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3.2. Ökológiai állapotfelmérés 

3.2.1. Botanikai állapot 

Az 1969 óta védelem alatt álló "Ó-Dráva" részletes botanikai leírását az 1960-as 
években, florisztikai és cönológiai felmérését az 1990-es évek végén végezték. Azóta az 
előrehaladó feltöltődési folyamatok miatt a vízi növényzet rovására a mocsári 
növényzet lényegesen nagyobb teret hódított. A terület ismételt felmérése 2000 és 2004 
között, valamint 2010-ben és 2011-ben történt meg. Többéves, különböző vegetációs 
időszakokat és különböző vízjárású éveket felölelő kutatást igénylő feladatról lévén szó, 
az alábbiakban bemutatott adatok nem teljeskörűek. A meglévő adatok alapján azonban 
a holtágrendszer rehabilitációja érdekében szükséges beavatkozások jellege 
meghatározható. 

A Cún-Szaporcai holtág a feltöltődésnek köszönhetően jelenleg több elkülönülő, kisebb 
tóra tagolódik, melyek a Kisinci-tó, a Hobogyi-tó (Külső-Hobogy, Belső-Hobogy), a 
Szilháti-tó és a Lanka-tó (Sárga-víz). Ezek közül a Kisinci-tó és a Szilháti-tó nagyobb 
vízfelülettel rendelkeznek, a kisebb Hobogy sűrű cserjéssel szegett, háborítatlannak 
tűnő terület. A tavakat horgászstégekkel meg-megszakított, de természetes vegetáció és 
keskeny ligeterdő-sáv szegélyezi, ezen túl viszont szántóföldek, parlagterületek 
találhatók. A Dráva magas vízállása esetén egyes, korábban kiszáradt részei ismét víz 
alá kerülnek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a holtág képe, növényzete egyik évről a 
másikra változhat a vízjárási viszonyok függvényében. A védettségnek köszönhetően a 
holtág emberi tevékenység által kevésbé degradált és bolygatott, azonban a természetes 
szukcessziós folyamatok felgyorsultak és a tavak feltöltődnek. Ennek oka egyrészről a 
holtágrendszer területén képződő nagy mennyiségű növényi korhadék, másrészről pedig 
a talajvízszint csökkenése. Ez a két folyamat eredményezte a közelmúltban tapasztalt 
gyors feltöltődést, melynek következtében a területen a teljes szukcessziós sor 
megfigyelhető. 

A Cún-Szaporcai Ó-Dráva meder növényföldrajzi besorolás szerint a Dravense 
flórajárásba tartozik. Ez a terület a pannóniai flóratartomány (Pannonicum) alföldi 
flóravidékének (Eupannonicum) része. A zárt tölgyes klimatikus zónába tartozik, a 
növénytakaró erősen szubmontán jelleget mutat. A környező dombságokon több olyan 
faj is megjelenik, amelyet a Baranyai-Dráva-síkon nem találunk. Ugyanez igaz fordítva 
is: a területen több olyan faj is megtalálható, amely hiányzik a környező dombok 
élővilágából, vagy előfordulása igen ritka. Ilyen fajok például: téli zsurló (Equisetum 

hiemale), ligeti szőlő (Vitis sylvesrtis), jerikói lonc (Lonicera caprifolium), gyapjas 
gyűszűvirág (Digitalis lanata), fürtös gyűrűvirág (Carpesium abrotanoides), bókoló 
gyűrűvirág (Carpesium cernuum), békaliliom (Hottonia palustris), kockásliliom 
(Fritillaria meleagris), nyári tőzike (Leucojum aestivum), kálmos (Acorus calamus). A 
fentiek alapján a Dráva-sík flórája jól elkülöníthető a környező dombvidék 
növényvilágától. 

A területre jellemző növényfajok: Lemna minor, Spirodela polyrrhiza, Salvinia natans, 

Utricularia vulgaris, Hydrocharis morsus-raniae, Ceratophyllum demersum, Stratiotes 
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aloides, Phragmites communis, Typha latifolia, Typha angustifolia, Salix cinerea, Salix 

alba, Populus alba. Ritka, nem védett fajok: Carex elata, Carex pseudocyperus, 

Polygonum amphibium. Védett fajok: Hottonia palustris, Urtica kioviensis, Nymphaea 

alba, Nymphoides peltata, Salvinia natans, Trapa natans. 

Korábbi botanikai kutatások során találtak olyan fajokat, amelyek az utóbbi felmérések 
során nem kerültek elő: Wolffia arrhiza, Zannichelia palustris, Equisetum fluviatile, 

Juncus bulbosus, Cyperus fuscus, Chlorocyperus glomeratus. A ritka hínár és iszap 
fajok eltűnése valószínűleg a területen történő szárazodás és eutrofizáció 
következménye.  

3.2.1.1. Kisinci-tó 

A Cún-Szaporcai holtágrendszeren belül a legnagyobb vízmélységgel rendelkező 
Kisinci-tó növényzetére jellemző az úszó- és rögzült hínárnövényzet (Lemnetum 

minoris, Salvinio-Spirodeletum), valamint kiterjedt nádas és gyékényes társulások 
(Phragmitetum communis, Typhaetum latifoliae), fűzláp (Calamagrostio-Salicetum 

cinereae) és fehér fűzliget (Leucojo aestivi-Salicetum albae). Hínárvegetációjának 
jellegzetes fajai az érdes tócsagaz (Ceratophyllum demersum), a tündérrózsa 

(Nymphaea alba) és a kolokán (Stratiotes aloides). Kisebb mennyiségben található még 
sulyom (Trapa natans), békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae) és rucaöröm (Salvinia 

natans).  

 

3.2.1.1.1. ábra: A Kisinci-tó partmenti társulásai és nyílt vízfelülete. 

 

A felmérések alapján 2000-től 2001-ig a holtágban a vízinövény nedves tömeg 
átlagosan 3 kg/m2 volt, 2002-ben és 2004-ben azonban a hínárnövények mennyisége a 
holtágban kisebb volt. Feltételezhető, hogy ennek oka a holtágba történő amur-



A Cún-Szaporcai holtágrendszer revitalizációja 

 

Végső “Master Plan”  27 

betelepítés. Ezzel párhuzamosan megjelent a tündérfátyol (Nymphoides peltata), 
valamint a tüskéshínár (Najas sp.), melyeket tapasztalataink szerint az amurok nem 
fogyasztanak. Annak veszélye fenyeget, hogy az aránylag kedvezőbb bentonikus 
eutrofizáció helyett az algák kerülnek jobb helyzetbe a hínárnövényekkel szemben, így 
a kedvezőtlenebb planktonikus eutrofizáció irányába tolódik el a tó anyagforgalma. A 
planktonikus algák mennyiségének növekedésére utal a klorofill-a koncentrációjának 
növekedése. Emellett a metafitikus életmódot folytató makroszkópikus gerinctelenek 
megritkulása is hatással van a holtág tápanyagforgalmára. 

3.2.1.2. Hobogyi-tó (Belső-Hobogy) 

A Hobogyi-tó vízszintje állandóan alacsony, a korában kihelyezett vízmérce állandóan 
szárazon van. Ny-i partján keskeny erdősáv húzódik, ami mezőgazdasági területekkel 
közvetlenül érintkezik. Keleti partján nagyobb kiterjedésű zavartalanabb erdőterület 
határolja. Természetvédelmi oltalma miatt a tavat horgászvízként nem hasznosítják, a 
növényzet ebből következő háborítatlansága és fajgazdagsága jellemző. A közeli 
mezőgazdasági területekről évtizedek alatt a tóba jutó nagy mennyiségű tápanyag 
eutrofizációs hatásának köszönhetően a szukcessziós folyamatok előrehaladottak, a tó 
feltöltődése gyorsabb ütemben zajlik. A nyílt vízfelület lebegő hínár vegetációja 
változatos és gazdag borítású. Kis kiterjedésű foltokban apró békalencsés (Lemnetum 

minoris) figyelhető meg. Nagyobb borításban kisbékalencse-hínár (Lemno minoris-

Spirodeletum) melyben a jellemző fajokon (Lemna minor, Spirodela polyrrhiza) túl 
megjelenik a Lemna gibba, ami az eutrofizáció jelének tekinthető. A Lemnetalia 
asszociációi közül a vízipáfrány-társulás (Salvinio-Spirodeletum) a leginkább domináns. 
E réteg alatt vastag alámerült állományt alkot a Lemna trisulca. A Ceratophyllum 

demersum jelentős dominanciája a békalencse fajok felszíni rétege alatt, ugyancsak az 
eutrofizáció indikátora. A Hydrocharietalia asszociációi közül dominál és az egész 
tavat uralja a kolokános (Stratiotetum aloidis). A partközeli vízfelületeken a nádas 
(Phragmitetum communis) zonációján belül a Lemnetea asszociációit a Potametea 
asszociációk váltják fel. Ezek közül említést érdemel a tündérrózsa-vízitök hínár 
(Nymphaetum albo-luteae), melyet Nymphaea alba, Nuphar lutea, alámerülten 

Ceratophyllum demersum valamint a Lemnion és Hydrocharition asszociációinak 
fragmentumai alkotják. Ezen kívül a sulymos (Trapetum natantis) szórványos 
előfordulása jellemző. A mocsári növényzet övszerű zónációt hoz létre, mely az 
erősebben töltődő konkáv partoldalon, valamint a tó végein kifejezettebb. A nádas 
uralkodó állományai Typha angustifolia valamint T. latifolia állományokkal 
érintkeznek. Kísérőfajként több helyen előfordul a Schoenoplectus lacustris. A 
harmatkásás (Glycerietum maximae) kisebb foltjai egyes helyeken magassásos 
(Magnocaricetalia) fajokkal (pl. Carex pseudocyperus) társulva a szukcesszió irányát 
jelzik. A nádast néhány helyen a vízfelület felől békabuzogányos (Sparganietum erecti) 
szegélyezi. A nádas zonációját a magassásos (Magnocaricetalia) asszociációk 
szegélyezik. Gyakoribb fajok: Carex riparia, C. acutiformis, C. pseudocyperus, 

Batrachium sp. Az újabb felmérések alapján a holtág növényzete terjedt (főleg a 
kolokános), így a víztükör területe megközelítőleg 1000 m2-re csökkent a 2001 évi kb. 
8000 m2-ről. Ezzel együtt nőtt a kolokán alatti szinteket betöltő társulások borítása is. A 
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felületegységre vetített vízinövény nedves biomassza értéke 10 kg/m2, ami több mint 
kétszerese a 2001. évi értéknek (4,5 kg/m2).  

3.2.1.3. Külső-Hobogy 

A Külső-Hobogy a terület legkisebb vízszintekkel rendelkező, időszakos víztere. A 
Külső-Hobogyban a kolokános nagy területen terjed. Csupán apró, kis vízfelületek 
maradtak, melyeket békatutaj-hínár (Hydrocharietum morsus-ranae) sűrű tömege borít. 
Kiterjedt a lápcserjés (Calamagrostio-Salicetum cinereae), valamint a tó szegélyében a 
keményfaliget (Scillo vindobonensi-Ulmetum).  

3.2.1.4. Szilháti- és Lanka-tó 

A területet keletről szántóföld, nyugatról, a Szilháti-tó mellett keskeny fasor, majd 
szántóföld, a Lanka-tó (Sárga-víz) mellett 150-200 m széles, védett zavartalan, 
helyenként őserdőszerű fehér nyaras és keményfaliget erdősáv határolja. Mindkét tó 
zavartalan, horgászstégek nincsenek. A legnagyobb tömegben, hínárvegetációjának 
domináns fajai, a kolokán (Stratiotes aloides) és az érdes tócsagaz (Ceratophyllum 

demersum) fordulnak elő. A Szilháti-tó keleti és nyugati végén kiterjedt nádas 
társulások (Phragmitetum communis, Typhaetum latifoliae) és fűzláp (Calamagrostio-

Salicetum cinereae) élnek. A tó vízinövényzete nagyon hasonló a Hobogyi-tóéhoz, 
emellett környezete is hasonló. A növényzet az erősen feltöltődött Lanka-tó területével 
együtt változatos, legjellemzőbb társulásai az úszó-lebegőhínár (Lemnetum minoris, 

Salvinio-Spirodeletum, Lemno-Hydrocharietum morsus-ranae, Stratiotetum aloidis) és 
nádas társulások (Rorippo-Oenanthetum aquaticae, Glycerietum maximae, 

Phragmitetum communis), a lápcserjések (Calamagrostio- Salicetum cinereae), és 
ligeterdők (Leucojo aestivi- Salicetum albae, Senecio sarracenici-Populetum albae, 

Scillo vindobonensi-Ulmetum). Védett és ritka fajok a Salvinia natans, Stratiotes 

aloides, a parti erdőkben a Athyrium filix femina, Sanicula europaea.  
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3.2.1.4.1. ábra: Az erősen feltöltődött Lanka-tó. 

 

A 2001-2004. között végzett felmérések alapján a nyílt víz nagyon megfogyatkozott, 
elsősorban a kolokán (Stratiotes aloides) tömeges elszaporodása miatt. A víztükör 
területe megközelítőleg 300 m2-re csökkent a 2001. évi kb. 10000 m2-ről. Az 
egyedszám növekedés azonban méret és tömegcsökkenéssel is együtt járt, ezért a 
felületegységre vetített vízinövény nedves biomassza értéke 7,7 kg/m2, ami megfelel a 
2001. évi eredménynek. A hínár biomassza értéke 12 kg/m2. A természetes szukcesszió 
előrehaladása - melyet minden bizonnyal elősegít a terület szárazodása is - veszélyezteti 
a vízi-mocsári társulások, élőhelyek létét, ezek fenntartása érdekében vízutánpótlás 
javasolt.  

3.2.2. Zoológia 

A holtág területén található védett állatfajok állományának megőrzése és növelése az 
általános élőhelyvédelmi célkitűzések és feladatok megvalósításával függ össze: a 
vízháztartás javításával, az élőhelyek természetességének növelésével, a természetszerű 
erdőgazdálkodással, fafajcserékkel, az erdők állományszerkezetének átalakításával és a 
természeti övezetek növelésével. 

3.2.2.1. Halak 

Horgászati célokra csak a Kisinci-tavat használják. A vízbe rendszeresen telepítenek 
elsősorban nemesített pontyot (Cyprinus carpio) és dévért (Abramis brama) telepítenek. 
Időnként illegálisan ezüst kárász (Carassius gibelio) és kis mennyiségű amur 
(Ctenopharyngodon idella) is került a vízbe. A Szilháti-tóban és a Hobogyi-tóban, főleg 
az őszi időszakban rendszeres az orvhorgászat. A néhány alkalommal végzett 
halfaunisztikai felmérés alapján egy védett faj, a réti csík (Misgurnus fossilis) és egy 
fokozottan védett faj, a lápi póc (Umbra krameri) került elő. A területen megfigyelt faj 



A Cún-Szaporcai holtágrendszer revitalizációja 

 

Végső “Master Plan”  30 

továbbá a bodorka (Rutilus rutilus), a vörösszárnyú keszeg (Scardinius 

erythrophthalmus), a balin (Aspius aspius), a küsz (Alburnus alburnus), a compó (Tinca 

tinca), a kárás (Carassius carassius), a harcsa (Sirulus glanis), a fekete törpeharcsa 
(Ameiurus melas), a csuka (Esox lucius), a naphal (Lepomis gibbosus) és a sügér (Perca 

fluviatilis). 

3.2.2.2. Kétéltűek 

A Duna-Dráva Nemzeti Park baranyai szakaszán a hazánkban élő és szaporodó 
kétéltűekből 12 faj fordul elő. A zöld levelibéka (Hyla arborea) a fűz-ligetek, nádasok, 
többé-kevésbé gyakori faja, a Zöld varangy (Bufo viridis) és a barna ásóbéka (Pelobates 

fuscus) petézőhelye pedig a Szilháti-tó közelében lévő anyagkivételi gödörben található. 
A területen észlelt kétéltűek közé tartozik még a tarajos gőte (Triturus cristatus), a 
pettyes gőte (Triturus vulgaris), a vösöshasú unka (Bombina bombina), a barna varangy 
(Bufo bufo), a zöld varangy (Bufo viridis), a hosszúlábú mocsári béka (Rana arvalis 

wolterstorffi), az erdei béka (Rana dalmatina) és a tavibéka (Rana lessonae). 

3.2.2.3. Hüllők 

A hazai 15 hüllőből 9 faj fordul elő ugyancsak a Duna-Dráva Nemzeti Park baranyai 
szakaszán, több faj előkerülésére nem számíthatunk. A mocsári teknős (Emys 

orbicularis) megtalálható a Kisinci-tóban, a Szilháti-tóban és a Hobogyi-tóban. A 
kockás sikló (Natrix tessellata) és a vízisikló (Natrix natrix) az egész holtágrendszerben 
előfordul. Mivel a vízisikló kevésbé kötődik a vízhez, ezért az a víztestek közti 
szárazulatokon is megfigyelhető.  Gyíkok közül a fürge gyík (Lacerta agilis), a lábatlan 
gyík (Anguis fragilis) és a zöld gyík (Lacerta viridis) fordul még elő. 

3.2.2.4. Madarak 

A holtágon a kiskócsag (Egretta garzetta) és a bakcsó (Nycticorax nycticorax) 
fészkelőtelepe a horgászok zavarása és az élőhely leromlása miatt a 80-as évek elején 
megszűnt. Mivel mindkét faj rendszeresen előfordul a Kisinci-tavon, a Hobogyon, a 
Szilháti-tavon és a Sárga-vízen, a zavarás megszűntetésével a fészkelő madarak 
visszatelepülésére van remény. Az üstökös gém (Ardeola ralloides) a hetvenes évek 
végén még költött a Kisinci-tónál. A ritkább madarak közül a cigányréce (Aythya 

nyroca), a törpegém (Ixobrychus minutus) és a bölömbika (Botaurus stellaris) fordul 
elő. A területen jelenleg is fészkel a vörösgém (Ardea purpurea) és a barna rétihéja 
(Circus aeruginosus). A Cún-Szaporcai holtág rekonstrukciójánál cél, hogy a Ramsari 
területté nyilvánításkor meglévő fauna visszatelepüljön. Egyéb, a területen előforduló, 
életmódjukban vízhez köthető madárfaj a csörgő réce (Anas crecca), a tőkés réce (Anas 

platyrhynchos), a kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis), a barna kánya (Milvus migrans), 
a guvat (Rallus aquaticus), a vízityúk (Gallinula chloropus), a szárcsa (Fulica atra), a 
barázdabillegető (Motacilla alba), a nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides), a foltos 
nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus), a cserregő nádiposzáta (A. scirpaceus), az 
énekes nádiposzáta (A. palustris), a nádirigó (A. arundinaceus), a függőcinege (Remiz 

pendulinus) és a nádi sármány (Emberiza schoenichlus). 
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3.2.2.5. Emlősök 

A vízhez köthető emlősök közül rendszeres a területen a fokozottan védett vidra (Lutra 

lutra). 2007-ben 3 példány hódot telepítettek a Szilháti-tóba, de a betelepített egyedek 
rövid idő alatt elvándoroltak a területről (feltételezhetően a Fekete-vízben telepedtek 
meg). A denevérek, cickányok, pelék, rágcsálók felméréséről nincs információnk. A 
védett emlősök közül bizonyítottan előfordul a keleti sün (Erinaceus concolor), a 
vakond (Talpa europea), a mókus (Sciurus vulgaris) és a vadmacska (Felis silvestris). 

3.2.3. Makroszkópikus vízi gerinctelenek 

Az ökológiai állapotfelmérésen belül kitüntetett szerepet kapott a makroszkópikus vízi 
gerinctelen szervezetek felmérése. 

A makroszkópikus vízi gerinctelen szervezetek fogalma alatt, egy széles taxonómiai 
lefedettségű, terepi körülmények között szabad szemmel látható, valamely 
életszakaszban a vízhez szorosan kötődő, de eltérő életmenet stratégiájú 
élőlényegyüttest értünk.  

Kiválóan alkalmazhatók a vízterek ökológiai és vízminőségi állapotának leírására, 
hiszen különböző hosszúságú generációs idejük miatt, mennyiségi viszonyaik nem a 
pillanatnyi állapotot mutatják, hanem hosszabb időskálán bekövetkezett változást 
jeleznek. A vízi makroszkópikus gerinctelen szervezetek jelentős indikátorértékét 
támasztja alá az a tény is, hogy a hazánkban is bevezetésre került EU irányelvek (Víz 
Keretirányelv, Natura 2000) előírják többek között a vízi makrogerinctelen szervezetek 
monitorozó jellegű vizsgálatát az Irányelvek hatálya alá tartozó víztereken.  

A felmérés során kvalitatív, ökofaunisztikai jellegű mintavételt végeztünk. A 2011. 
évben egy alkalommal, a nyári vegetációperiódusban végeztünk mintavételt. Az érintett 
területen összesen 5 szelvényt jelöltünk ki mintavételre, amelyek közül a Külső-Hobogy 
a mintavétel idején száraz volt. Így ott makroszkópikus vízi gerinctelen mintavétel nem 
történt. A mintavételi helyek pontos elhelyezkedését a 3.2.3.1. ábrán, valamint a 
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3.2.3.1. táblázatban tüntettük fel. 

3.2.3.1. ábra: A 2011. évi makroszkópos gerintctelenek felmérés mintavételi pontjai. 

 

 
Mintavételi 
hely kódja Víztest neve 

Közigazgatási 
terület EOV X EOV Y 

FEKET14316 Fekete-víz Szaporca 575099 52383 

SZILH14317 Szilháti-tó Cún 575040 51034 

KÜLSŐ14318 Külső-Hobogy Szaporca 575851 51054 

BELSŐ14319 Belső-Hobogy Szaporca 575660 50752 

KISIN14320 Kisinci-tó Szaporca 576507 49014 

3.2.3.1. táblázat: A 2011. évi makroszkópos gerintctelenek felmérés mintavételi helyeinek adatai. 
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Az ökofaunisztikai felmérés során vizsgált taxonok a következők voltak: Gastropoda 
(csigák), Bivalvia (kagylók), Hirudinea (piócák), Malacostraca (magasabbrendű rákok), 
Ephemeroptera (kérészek), Plecoptera (álkérészek), Odonata (szitakötők), Heteroptera 
(vízi- és vízfelszíni-poloskák) és Trichoptera (tegzesek). A további identifikáció 
laboratóriumi körülmények között nagy teljesítményű NIKON (Nikon SMZ 1000) 
mikroszkóppal történt, specialisták bevonásával. 

A mintavétel során összesen 51 makroszkópikus vízi gerinctelen faj jelenlétét sikerült 
igazolnunk. Ezek közül 4 a kagylók (Bivalvia), 11 a csigák (Gastropoda), 8 a piócák 
(Hirudinea), 3 a magasabb rendű rákok (Malacostraca), 9 a szitakötők (Odonata), 2 a 
kérészek (Ephemeroptera), 12 a poloskák (Heteroptera) és 2 a tegzesek (Trichoptera) 
csoportjába tartozik. 

Közülük természetvédelmi oltalom alatt álló fajok az Aeshna isosceles és Gomphus 

vulgatissimus szitakötők, valamint egy, a hazai védettségén kívül az élőhelyvédelmi 
irányelv II. és IV. függelékében is szereplő közösségi jelentőségű csiga faj, az Anisus 

vorticulus voltak. 

Összességében megállapítható, hogy Fekete-víz feltárt makroszkópikus vízi gerinctelen 
közösségében kis számban fordulnak elő a víztesttípusnak megfelelő karakterfajok. 
Ugyanakkor jelentős számban kerültek elő a vízfolyásokban általánosan előforduló 
generalista, illetve a rendszerint alacsonyabb tengerszint feletti magassággal és 
általában kisebb relatív relieffel jellemezhető területek vízfolyástípusaira jellemző fajok. 
A mintavétel során feltárt makroszkópikus vízi gerinctelen közösség tehát a 
hidromorfológiai adottságok alapján meghatározott víztesttípusra kevésbé mondható 
karakterisztikusnak, inkább átmeneti jelleget mutat az alacsonyabban fekvő, kisebb 
esésű vízfolyástípusok közössége felé. 

A Kisinci-tó aljzatlakó közössége kifejezetten fajszegénynek mondható. A területen 
nagyon gyakoriak a dús alámerült hínarasokhoz kötődő, illetve előfordulnak a lápi 
karakter fajok. A mintavétel során nagy számban kerültek elő az elsősorban a 
vízfelszínen kiterülő levelű hínarasokat, valamint mocsári növényzetet kedvelő 
vízfelszíni poloskafajok. 

A Belső-Hobogy faunájában szintén a növényzethez kötődő, állóvízi taxonok 
dominanciája a meghatározó. Az álló és lassúfolyású vizekben általánosan előforduló, 
generalista fajok mellett nagy számban kerültek elő kifejezetten mocsári faunaelemek, 
illetve előkerültek innen is a lápi karakterfajok. 

A Szilháti-tó faunája kissé fajszegényebbnek bizonyult, mint a Belső-Hobogyé, jellegét 
tekintve viszont megegyezik azzal. Itt is a legnagyobb számban az álló és lassúfolyású 
vizek növényi állományokhoz kötődő fajai, illetve több mocsarasodást indikáló faj is 
megtalálható. 

A Külső-Hobogy a mintavétel idején száraz volt, így itt makroszkópikus vízi 
gerinctelen mintavételre nem volt lehetőség. 
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3.3. Vízminőségi és üledékkémiai viszonyok vizsgálata 

3.3.1. Vízminőségi vizsgálatok 

3.3.1.1. Az értékelés háttere 

A Cún-Szaporcai holtágrendszer (Kisinci-tó, Külső- és Belső-Hobogy, Szilháti-tó és 
Lanka-tó), illetve a potenciális vízpótlás alapjául szolgáló, közelben lévő folyóvizek 
(Fekete-víz, Dráva) vízminőségi értékelése a 2011-ben végzett mérések, illetve korábbi 
mérési eredmények (a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 2000-2011 között megvalósított vízminőségi mérései, illetve a Dráva-
menti holtágak 2000-2005 közötti monitoring vizsgálatai) alapján történt. A 2011 
nyarán beállott száraz időjárás miatt a Lanka-tóból történő mintavétel nem volt 
lehetséges. A Lanka-tó és a Külső-Hobogy vízminőségéről korábbi adatok nem álltak 
rendelkezésre. Ennek oka, hogy ezeken a területeken csak ritkán található jelentősebb 
méretű összefüggő vízfelület. A holtágrendszer és a környező folyóvizek mintavételi 
pontjait a 3.3.3.1.1. ábra mutatja.  

3.3.3.1.1. ábra: Vízmintavételi pontok (2011. július). 
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Az érintett vízterek általános vízminőségi komponenseinek értékelése két minősítési 
rendszer alapján történt:  

• a felszíni vizek minősítéséről szóló MSZ 12749 : 1993 számú szabvány, 

• a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet szerint a felszíni vizek jó állapotának eléréséhez 
és megőrzéséhez meghatározott fizikai és kémiai vízminőségi határértékek, illetve a 
határértékek alapjául szolgáló, EU Víz Keretirányelv (VKI) szerint meghatározott 
vízminőségi osztályhatárok (lásd OVGT 5-2. háttéranyag1). 

A Dráva részvízgyűjtőre vonatkozó Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv2 (Dráva 
OVGT) térkép melléklete a Cún-Szaporcai holtágrendszer tavait nem sorolja az 1-16. 
típusokba, csupán „egyéb tavak, tározók”-nak jelöli. Ezért a tavak kémiai vízminősége 
az MSZ 12749 szerint került értékelésre. 

A Dráva OVGT szerint a Fekete-víz 19-es (síkvidéki, meszes, közepes-finom, nagy 
vízgyűjtő), a Pécsi-víz 18-as (síkvidéki, meszes, közepes-finom, közepes vízgyűjtő), a 
Dráva 14-es (síkvidéki, meszes, durva, nagyon nagy vízgyűjtő) típusú vízfolyás. A 
holtágrendszer környezetében lévő folyóvizek értékelése ezért elsősorban az MSZ 
12749, másodsorban a VKI szerint történt. 

3.3.1.2. A fizikai és kémiai vízminőség értékelése 

Cún-Szaporcai holtágrendszer  

A 2011. július 6-i mintavétel idején az évszaknak megfelelő, napos, meleg 
(léghőmérséklet: 30 °C), száraz, szélcsendes idő volt. A Dráva vízszintje 
Drávaszabolcsnál 117 cm (87,927 mBf) volt, völgyelő vízjárásnál. 

A Kisinci-tó kivételével a holtágrendszerben alacsony vízszintek voltak jellemzőek, 
kevés volt a nyílt vízfelszín. A Szilháti-tó, a Belső-Hobogy és a Külső-Hobogy 
előrehaladott hipertróf állapotot mutattak. A legnagyobb nyílt vízfelülettel rendelkező 
Kisinci-tó a feltöltődés és az eutrofizáció végső stádiumát mutatta. A száraz időjárás 
miatt a Lanka-tóból nem lehetett mintát venni. 

A 2011. július 6-i mérési eredményeket a 3.3.1.2.1. táblázat foglalja össze. 

                                                

 

 

 
1 ÖKO Zrt. (2009): Háttéranyag az országos VGT 5. fejezetéhez. 5-2. háttéranyag: Felszíni víztestek jó 

állapotához tartozó fizikai-kémiai és kémiai határértékek és minősítési rendszer. Tanulmány. 21 o. 

2 VKKI (2010): Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv – Dráva részvízgyűjtő, 162 o. 
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A 2011. júliusi mérések idején a tavak pH értéke semleges, enyhén lúgos volt, mely 
alapján vízminőségük a kiváló-jó (I-II.) vízminőségi osztályba sorolható. A sótartalom 
(fajlagos elektromos vezetőképességi érték) viszonylag magas, II-III. osztálynak 
megfelelő (jó-tűrhető). A 2000-2011. közötti mérések alapján a tavak átlagos 
vezetőképességi értéke ennél kissé alacsonyabb volt, ami jelzi, hogy a 2011. nyáron 
megvalósított mérések idején a vízrendszer „betöményedett” állapotban volt. 

A napsütéses idő ellenére a kisebb tavakban (Szilháti-tó, Belső-Hobogy, Külső-
Hobogy) az oldott oxigén tartalom alacsony volt, messze a telítettségi érték alatt 
(3.3.1.2.1. ábra). Az oldott oxigén koncentráció és az oxigén telítettségi százalék 
alapján a tavak vízminősége a jó (II) és a szennyezett (IV) kategóriák között változott.  

A korábbi (2000-2011. közötti) mérések szerint elsősorban a Belső-Hobogyban, illetve 
sok esetben a Szilháti-tóban is jellemző volt a kedvezőtlen oxigén ellátottság. Ennek 
egyik valószínűsíthető oka a vizek magas szervesanyag tartalma, amely a termelődő, 
illetve beoldódó oldott oxigén tartalom fogyásával jár. Az algák fotoszintetikus 
tevékenységét gátolja továbbá a vízi-mocsári, hínár és egyéb növényzet árnyékoló 
hatása (bentikus eutrofizáció). 

A 2000-2011. közötti időszakban az oxigéntartalom enyhe csökkenő trendje figyelhető 
meg. A 2000-es évek közepétől kezdődően a Belső-Hobogyban és a Szilháti-tóban 
gyakran előfordultak 50%-os oxigén telítettség alatti értékek is (IV-V. osztályú 
vízminőség). 

2011. július 6-án a Kisinci-tó a közepes klorofill-a koncentráció mellett is oxigénben 
túltelített volt. A nagyobb nyílt vízfelület miatt az eutróf tóban élő vízi növényzet 
jelentős mennyiségű oxigént termel, ez okozza a telítettségi szintnél magas oxigén 
koncentrációt. A hosszú távú adatsorok szerint a tavak közül a legjobb oxigén 
ellátottsággal a Kisinci-tó rendelkezik. 

 

3.3.1.2.1. ábra: Oldott oxigén koncentráció és oxigén telítettség a holtágrendszerben (2011. 07. 06.). 
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Hőm  
°C 

pH 
Vezkép. 
(µS/cm) 

Oldott 
oxigén 
(mg/l) 

Oxigén 
telítettség 

(%) 

Lebegőa.  
(mg/l) 

KOIps 
(mg/l) 

NH4-N 
(mg/l) 

NO3-N 
(mg/l) 

NO2-N 
(mg/l) 

Szerves N  
(mg/l) 

TN 
(mg/l) 

PO4-P  
(mg/l) 

TP  
(mg/l) 

Klorofill-a 
(µg/l) 

22,8 7,55 698 4,28 51,1 6,2 16,5 0,06 <0,5 <0,01 2,7 2,8 <0,02 0,27 78 
Szilháti tó 

- I II III III - IV I I I - - I III IV 

24,6 7,20 859 3,81 46,8 4,5 15,9 <0,01 <0,5 <0,01 1,8 1,8 <0,02 0,35 na 
Belső-Hobogy 

- I III IV IV - IV I I I - - I III na 

20,9 7,44 785 6,42 74,5 4,6 21,0 0,03 <0,5 <0,01 0,5 0,5 <0,02 0,28 na 
Külső-Hobogy 

- I III II II - V I I I - - I III na 

29,0 8,18 592 9,56 123,6 4,3 15,2 0,02 <0,5 <0,01 1,2 1,2 <0,02 0,10 36 
Kisinci tó 

- II II I III - IV I I I - - I II III 

20,9 7,41 937 5,72 68,8 2,5 8,7 0,35 <0,5 0,01 1,7 2,0 0,08 0,32 90 
Fekete-víz 

- I III III III - III II I II - - II III IV 

22,8 7,94 1512 9,57 113,3 2,4 8,6 0,02 5,0 0,01 1,8 6,8 0,92 1,60 39 
Pécsi víz 

- I IV I II - III I III II - - II V III 

20,9 8,01 283 8,99 101,0 4,8 4,1 <0,01 0,7 0,01 5,1 5,8 <0,02 0,28 36 
Dráva (Majláthpuszta) 

- II I I II - I I I II - - I III III 

3.3.1.2.1. táblázat: A Cún-Szaporcai holtágrendszer és a közelben lévő folyók vízminőségi mérésének eredményei (2011.07.06.). A római számok az MSZ 12749 
szerinti vízminőségi besorolást jelölik. 
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A 2011. júliusi mintavétel idején a holtágrendszer összes vizsgált vízterének KOIps 
koncentrációja rendkívül magas volt (>15 mg/l). 2000. és 2011. között többször 
előfordultak hasonlóan magas szervesanyag koncentrációk (3.3.1.2.3. ábra). A KOIps 
jellemző tartománya: 8-20 mg/l (III-IV. osztály). A magas szervesanyag tartalom és a 
barnás szín (lásd 3.3.1.2.2. ábra) humin- és fulvin-anyagok jelenlétére utal.  

Az oxigén-háztartást jellemző paraméterek alapján a tavak összesítve a szennyezett (IV) 
vízminőségi osztályba sorolhatók. A Külső-Hobogy vize a kedvezőtlen szervesanyag 
tartalom miatt V. kategóriájú (erősen szennyezett). 

 

 

3.3.1.2.2. ábra: A Külső-Hobogy barnás színű, békalencsés vize (2011. 07. 06.). 

 

Az oldott ortofoszfát és a szervetlen nitrogén-formák kis mennyiségben voltak jelen a 
tavakban, ezek a paraméterek kiváló (I.) vízminőséget indikálnak. Az oldott növényi 
tápanyagok az algák és egyéb vízi növények számára könnyen felvehetőek, ezért ezek a 
tápanyagok a vegetációs periódusban gyorsan elfogynak a víz fázisból. 

A szerves és az összes nitrogén, illetve az összes foszfor koncentrációja mind a négy 
vizsgált tóban jelentősen meghaladta a korábbi mérési eredmények átlagát. Az összes 
foszfor koncentráció alapján a Szilháti-tó, a Belső-Hobogy és a Külső-Hobogy tűrhető 
(III.) állapotú, míg a Kisinci-tó a jó (II.) vízminőségi kategóriába sorolható. A 
holtágrendszer összes nitrogén és összes foszfor koncentrációit a 3.3.1.2.3. ábra 
mutatja. 
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3.3.1.2.3. ábra: Összes nitrogén és összes foszfor koncentráció a holtágrendszerben (2011. 07. 06.) 

 

Klorofill-a mérés csak a Szilháti- és a Kisinci-tóban történt, melynek eredményei szerint 
a Szilháti-tó vízminősége IV., míg a Kisinci-tóé III. osztályú, ami az összes foszfor 
koncentráció alapján történt besoroláshoz képest egy osztállyal rosszabb. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Cún-Szaporcai holtágrendszer kémiai 
vízminősége a megfelelő vízutánpótlódás hiánya és a kialakuló alacsony vízszintek 
miatt kedvezőtlen. A tavak erősen feltöltődtek és benövényesedtek, eutróf, illetve 
hipertróf állapotúak. 2011. júliusában a legjobb a Kisinci-tó vízminősége volt (II-IV. 
osztályú), míg a többi tó a Kisinci-tóénál kedvezőtlenebb, egymáshoz hasonló 
vízminőségi képet mutatott (jellemzően III-IV. osztályú).  

A kedvezőtlen vízminőséget elsősorban a magas szervesanyag (Szilháti-tó, Belső-
Hobogy, Külső-Hobogy, Kisinci-tó) és összes foszfor tartalom (Szilháti-tó, Belső-
Hobogy, Külső-Hobogy), illetve az alacsony oxigén szintek (Szilháti-tó, Belső-Hobogy) 
okozzák. A holtágrendszerben 2000. és 2011. között megvalósított mérésekhez képest 
jelentős, trendszerű eltérést nem volt tapasztalható. 

Fekete-víz 

A Fekete-víz és a Dráva vízminőségének vizsgálatát az indokolta, hogy vízminőségi 
szempontból értékelni lehessen a Cún-Szaporcai holtágrendszer vízutánpótlásának 
különböző lehetőségeit.  

A Fekete-víz kémiai vízminőségének értékelése elsősorban a 2011. július 6-án 
végrehajtott helyszíni és laboratóriumi mérések eredményei, illetve a 2000. és 2011. 
közötti országos törzshálózati mérések eredményei alapján történt. 

A Fekete-víz pH értéke a 2011. júliusi mérések idején 7,4 volt, ami alacsonyabb, mint a 
korábbi eredmények. A semlegeshez közeli pH érték hasonló a holtágrendszer jelenlegi 
pH értékéhez. 
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A 2011. nyarán mért fajlagos elektromos vezetőképesség (937 µS/cm) meghaladta a 
korábban mért jellemző értékeket, valamint a holtágrendszer tavainak vezetőképesség 
értékeit. A 2000-2011. közötti adatok alapján a Fekete-víz sótartalma (vezetőképessége) 
jellemzően magasabb, mint a tavaké. 

Az MSZ 12749 szerint egyéb jellemzők csoportjába tartozó pH és vezetőképességi érték 
alapján 2011. júliusban a Fekete-víz III. kategóriájú (tűrhető) volt. Ez megegyezik a 
Belső-Hobogy és a Külső-Hobogy besorolásával, azonban kedvezőtlenebb, mint a 
Szilháti-tó és a Kisinci-tó besorolása. A több mint 10 éves adatsor alapján hasonló 
következtetések vonhatók le, nevezetesen hogy a Fekete-víz pH értéke a tavakéhoz 
hasonló, azonban magas vezetőképességi értékei egy vagy két osztállyal rosszabb 
vízminőséget jeleznek. 

Az oxigén-háztartási paraméterek (az alacsony oldott oxigén koncentráció és a 
közepesen magas szervesanyag tartalom) alapján a Fekete-víz a tűrhető (III.) 
vízminőségi osztályba sorolható, ami kedvezőbb, mint a holtágrendszer tavainak 
besorolása. A korábbi vízminőségi mérési adatok szintén a Fekete-víz egy-két osztállyal 
jobb vízminőségét jelzik az oxigéntartalom, KOI, illetve BOI5 koncentrációk 
tekintetében (lásd 3.3.1.2.4. ábra). 

 

3.3.1.2.4. ábra: KOIps koncentráció a Cún-Szaporcai holtágrendszerben és a környező 

folyóvizekben. 

 

Az ásványi nitrogén-formák koncentrációja viszonylag alacsony, összességében a 
kiváló-jó (I-II.) kategóriákba sorolható. Az ortofoszfát és az összes foszfor koncentráció 
alapján a vízminőség jó, illetve tűrhető (II-III.).  
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A 2011. júliusi mérési eredmények alapján a Fekete-víz a nitrogén és foszfor háztartást 
leíró paraméterek közül a legkedvezőtlenebb (IV.) vízminőségi osztályba az igen magas 
klorofill-a koncentráció alapján sorolható. A Fekete-vízben 2000. és 2011. között mért 
klorofill értékek jellemzően ennél lényegesen alacsonyabbak: a kiváló (I.), illetve jó 
(II.) vízminőségnek felelnek meg. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Fekete-víz esetleges vízpótlásként való 
alkalmazása az oxigén-háztartás paramétereit (szervesanyag és oxigén tartalom) 
tekintve valószínűsíthetően javulást eredményez. A pH értékben jelentős változás nem 
várható. A Fekete-víz a vezetőképességi érték, illetve a nitrogén és foszfor-formák miatt 
jellemzően egy kategóriával rosszabb vízminőségi osztályba sorolható, mint a 
holtágrendszer tavai.  

A Fekete-víz előzetes vízminőségi eredményei alapján valószínűsíthető, hogy a víz a 
betározást követően, különösen a sekély, fenékig felkeveredő, már jelenleg is magas 
belső terheléssel jellemezhető holtágrendszerben további felerősödő eutrofizációs 
folyamatokat indít el. Ezt a kérdést a jövőben részletesen szükséges vizsgálni, és az 
adott vízminőségi előrejelzések alapján ki kell munkálni azokat a műszaki alternatívákat 
(hordalékfogók, szűrőmezők, ülepítőterek) kialakítása, amelyekkel ez a probléma 
enyhíthető. Természetesen nem lehet cél az évente átadott, több százezer m3 közepes 
vízminőségű víz teljes megtisztítása, azonban a holtágrendszer ökológiai állapotának 
megóvása érdekében néhány egyszerűbb és költséghatékony vízkezelési eljárás 
vizsgálata feltétlenül indokolt. 

Pécsi-víz 

A Pécsi-víz vízminőségi paramétereinek összefoglaló elemzése alapján megállapítható, 
hogy a vízfolyás vízminősége összességében kedvezőtlenebb, mint a Fekete-vízé. A 
lényegesen magasabb vezetőképesség, nitrát és összes nitrogén, valamint orto-foszfát és 
összes foszfor koncentrációk szennyvíz bevezetés hatásaira utalnak (lásd 3.3.1.2.1. 

táblázat). Mindez azt indokolja, hogy a Cún-Szaporcai holtágrendszer vízpótlásának 
tervezésekor a Pécsi-víz kedvezőtlen vízminőségi hatásait célszerű kizárni. Ezért a 
Fekete-víz esetleges vízpótlásként való alkalmazását úgy célszerű megtervezni, hogy az 
a Pécsi-víz torkolat felvízi szakaszára essen. 

Dráva 

A Dráva vízminősége gyakorlatilag minden mért vízminőségi paraméter tekintetében 
kedvezőbb a holtágrendszer tavainak vízminőségénél (lásd 3.3.1.2.1. táblázat). Ez a 
kedvezőbb, ám a jelenlegitől lényegesen eltérő vízminőség azonban a Dráva folyóból 
történő esetleges vízpótlás esetén a holtágrendszer élővilágában jelentős változásokat 
hozhat.  

3.3.2. Üledékkémiai vizsgálatok 

A Cún-Szaporcai holtágrendszer területén 2011-ben iszap mintavételt és üledékkémiai 
vizsgálatokat végeztünk. Az eredmények azt mutatták, hogy a tavak mederanyaga 
relatíve kis szárazanyag tartalmú (22-27%), ugyanakkor az üledékben nagy mennyiségű 
szervesanyag található. A Belső-Hobogyból származó iszapminta szervesanyag tartalma 
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(izzítási vesztesége) meghaladja az 50%-ot. A Szilháti-tó üledékének izzítási vesztesége 
ennél alacsonyabb, mintegy 35%. Az iszapok szárazanyag tartalomra vonatkoztatott 
magas nitrogén és foszfor tartalma azt jelzi, hogy a növényi tápanyagok (N és P) 
jelentős hányada a tavakban kiülepszik, és az iszapban tárolódik (hosszabb-rövidebb 
ideig). A Belső-Hobogy üledékében a magasabb szervesanyag tartalommal 
párhuzamosan a nitrogén (1,07 mgN/g) és foszfor tartalom (5,9 mgN/g) is magasabb, 
mint a Szilháti-tóból származó iszapban (0,73 mgN/g, 4,7 mgP/g). 

A megvalósított üledékkémiai vizsgálatok eredményei megerősítik a vízkémiai 
vizsgálatokból levonható következtetéseket, miszerint a holtágrendszer az előrehaladott 
eutrofizáció jeleit mutatja. Az üledékbe került nagy mennyiségű foszfor kedvezőtlen 
körülmények (anaerob viszonyok) között jelentős belső terhelést okozhat a rendszerben, 
ami felveti a mederanyag eltávolításának (kotrás), mint vízminőségjavító intézkedésnek 
a lehetőségét.  
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3.4. A felmérések eredményeinek összefoglalása 

A Cún-Szaporcai holtágrendszer revitalizációja projekt keretében elvégzett ökológiai 
és vízminőségi állapotfelmérés megerősítette, hogy a holtágrendszer minősége mind 
vízminőségi, mind természetvédelmi szempontból egyre romló tendenciát mutat.  

A felmérés igazolta, hogy a holtágrendszer megfelelő vízutánpótlódása a mesterséges 
beavatkozások és a természetes feltöltődési folyamatok miatt nem biztosított. A 
tervezési terület környezetében található mezőgazdasági területekről az elmúlt 
évtizedekben jelentős mennyiségű növényi tápanyag került a vízbe, mely eutrofizációs 
hatásának köszönhetően a szukcessziós folyamatok felgyorsultak. 

Mindezek eredményeképpen a tavak feltöltődése egyre gyorsabb mértékben történik, 
ennek következtében a holtágban a Kisinci-tó kivételével meglehetősen alacsony 
vízszintek alakultak ki. A holtágrendszer sekély víztereire jelenleg eutróf és hipertróf 
állapot jellemző. Bár a Kisinci-tó vízminősége valamivel jobb a többi tóénál, az 
összességében kedvezőtlen vízminőséget egyértelműen jelzi, hogy főleg a kisebb 
tavakban (Szilháti-tó, Hobogyi-tó) a magas szervesanyag tartalom és az alacsony oldott 
oxigén szint a meghatározó. 

A terület természeti állapota az elmúlt években, évtizedekben szintén kedvezőtlenül 
alakult. A vízhiány, a gyorsuló feltöltődés és a mezőgazdasági tevékenység 
következtében a terület eredeti, változatos növénytakarója csupán nyomokban fedezhető 
fel, főként a lápok, mocsarak biztosítják fennmaradását. A tavak nyílt vízfelszíne 
csökken, az úszó, lebegő és rögzült hínár növényzet visszaszorul, a mocsári társulások 
(nádas, gyékényes, magassásos) és üde cserjések ugyanakkor egyre nagyobb felületeket 
foglalnak el. A száraz élőhelyekre jellemző növényzet terjed, ezzal párhuzamosan pedig 
terjednek a tájidegen, agresszív gyomok is (pl. nagy aranyvessző). A növényzet ilyen 
módon történő változása további kedvezőtlen hatásokat eredményez. Megváltoznak, 
eltűnnek az egykor a holtágra jellemző élőhelyek, mely következtében mára több védett 
madárfaj (kiskócsag, bakcsó) fészkelőtelepe is megszűnt. 

A projekt keretében megvalósított állapotfelmérés eredményei jól mutatják tehát, hogy a 
holtág állapotában végbemenő kedvezőtlen változások megakadályozása, valamint a 
természetes növény- és állatvilág és a biodiverzitás fenntartása érdekében cselekedni 
szükséges, melynek alapja a holtág megfelelő vízellátásának újbóli biztosítása. 
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4. A VÍZPÓTLÁST MEGALAPOZÓ SZÁMÍTÁSOK 

4.1. A vízpótlási lehetőségek hidrológiai elemzése 

A Sigma for Water projekt keretében a Cún-Szaporcai holtágrendszer jelenlegi 
vízminőségi és ökológiai állapotának megőrzése, illetve javítása érdekében olyan 
fejlesztéseket tervezünk, melyek a terület vízgazdálkodását javítják. 

Az alábbiakban bemutatjuk és elemezzük azokat a műszaki alternatívákat, amelyek 
biztosíthatják a holtág megfelelő vízutánpótlását.  

A holtágrendszer vízpótlására az alábbi négy elméleti lehetőség merül fel: 

• A csapadékból; 
• A talajvízből; 
• A Drávából a Kisinci-zsilipen keresztül; 
• A Fekete-vízből duzzasztás alkalmazásával. 

A csapadékból történő vízpótlás nem tekinthető megfelelő alternatívának, hiszen a 
Szaporcai Ó-Dráva területe nem rendelkezik vízgyűjtő területtel, így utánpótlást csupán 
a területre közvetlenül leeső csapadék mennyisége jelent. Ezen a területen azonban - a 
beszivárgási és párolgási folyamatokat is figyelembe véve - nincs elegendő csapadék 
ahhoz, hogy csupán ebből biztosítani lehessen a holtágrendszer vízpótlásához szükséges 
vízmennyiséget. 

A Dráva-menti árvízvédelmi töltés két oldalán található talajvíz megfigyelő kutakban 
mért talajvízszint adatok szoros kapcsolatot mutatnak a Dráva vízszintjével, ami a 
magas vízállású időszakban elvi lehetőséget teremt a talajvíz kitermelésére. Az 
elegendően magas talajvízszintek kis előfordulási gyakorisága és tartóssága azonban 
nem teszi lehetővé a szükséges vízmennyiség biztonságos kielégítését. A holtágrendszer 
talajvízből történő vízpótlása csak szivattyúzással lenne megoldható. A műszaki és 
költséghatékonysági szempontokat is szem előtt tartva ezért a talajvízből történő 
vízpótlás lehetősége nem jelent reális alternatívát. 

A Cún-Szaporcai holtágrendszer egyes területeinek (Lanka-tó) Dráva felől történő 
vízpótlásának megvalósítása már az 1980-as években felmerült. Ekkor került 
kialakításra/felújításra a Drávát a Lanka-tóval összekötő, ún. Kisinci árok, illetve a 
Dráva árvízvédelmi töltésében elhelyezkedő Kisinci-zsilip. A Dráva magas vízállása 
esetén a terület elárasztására, majd pedig a víz visszatartására vonatkozóan a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, illetve annak jogelődje (Országos Környezet- és 
Természetvédelmi Hivatal Dél-Dunántúli Felügyelősége) 1985 óta vízjogi üzemeltetési 
engedéllyel rendelkezik (a Lanka-tó vízutánpótlását biztosító víziközművek 
üzemeltetésére). 

A holtágrendszer jövőbeni vízpótlási lehetőségeinek vizsgálatakor az egyik lehetséges 
üzemvízszint az 5745-3/1985 sz. üzemelési engedélyben foglaltak szerint a Lanka-tóra 
vonatkozóan megállapított üzemvízszint (91,50 mBf). A magassági viszonyokat 
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figyelembe véve a holtágrendszer ennél magasabb (92,30 mBf, illetve a biztonsági 
szempontok szem előtt tartásával 92,0 mBf) üzemvízszint tartására is alkalmas. Ebből 
következően a vízpótlási lehetőségek vizsgálatánál a 91,50 mBf, illetve a 92,00 mBf 
abszolút vízszinteket vettük figyelembe. 

A Drávából, illetve a Fekete-vízből történő vízpótlási lehetőségeket az alábbiakban 
részletesen elemezzük. 

4.1.1. Vízpótlás a Drávából (feltöltés a Kisinci-zsilipen keresztül) 

A Cún-Szaporcai holtágrendszer jövőbeni vízpótlási lehetőségeinek elemzésének 
keretében megvizsgáltuk a meglévő műtárgyak felhasználásával a Drávából történő 
vízpótlás műszaki paramétereit. 

A Drávából történő vízpótlás vizsgálatakor elegendő a vízállások előfordulási 
valószínűségével és tartósságával foglalkozni, mivel a folyó vízhozama 
(KÖQ=525 m3/s) többszörösen meghaladja a holtágrendszer vízpótlásához szükséges 
vízhozamot, azaz mennyiségi korláttal nem kell számolni. 

A holtágrendszer jelenleg egyetlen ponton, a Kisinci-zsilipen keresztül érintkezhet 
közvetlenül a Drávával. A Dráva árvízvédelmi töltésében elhelyezkedő Kisinci-zsilip 
küszöbszintje 90,15 mBf. A holtágrendszer alsó végében épült, záró töltésben lévő 
zsilip küszöbszintje azonban ennél magasabban van (90,42 mBf), így a Drávából 
történő vízpótlás szempontjából ez utóbbi tekinthető mértékadó szintnek.  

A Kisinci-zsilipnél mértékadó 90,42 mBf vízszint a Dráva drávaszabolcsi vízmérce 
szerinti 252 cm-es vízállásának felel meg az alábbi egyszerű számítás alapján. 

A Dráva esése ezen a folyószakaszon 11,4 cm/km. A Kisinci-zsilip a drávaszabolcsi 
vízmérce felett 10 km-re helyezkedik el. Ezek alapján a két pont között a vízszín 
esésből adódó vízszint különbség 114 cm. A vízmérce „0” pontja 86,76 mBf szinten 
található, így a holtágrendszer záró zsilipén átbukó vízszintet a 252 cm-es 
drávaszabolcsi vízmérce állás biztosítja („0” pont 86,76 mBf + 2,52 m + 1,14 m = 
90,42 mBf). 

Az egyes vízszintekre vonatkozó előfordulási gyakoriságot a 4.1.1.1. táblázat foglalja 
össze. A Dráva 20 éves (1990-2010 közötti) vízállás adatainak elemzése alapján a 
mértékadó 90,42 mBf (drávaszabolcsi vízmérce 252 cm) vízszint az év 40 napján 
várható (11% előfordulási valószínűség). A vizsgált 20 éven belül 24 olyan időszak 
volt, amikor a Dráva vízszintje a Kisinci-zsilipnél 8-14 napon keresztül elérte vagy 
meghaladta a 90,42 mBf abszolút magasságot. Ezen időszakok összesen 237 napot 
tettek ki. A 15 napot meghaladó ≥252 cm vízszintek előfordulása ennél lényegesen 
ritkább volt. Ugyanezen szintet >29 nap tartóssággal már csak egyetlen alkalommal 
haladta meg a Dráva vízállása a 20 év alatt (lásd 4.1.1.1. táblázat). 
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Vízszint Előfordulási gyakoriság (1990-2010 adatsor) 

Cún-
Szaporcai 

holtág 

Dráva-
szab. 

vízmérce 

Adott 
vízállást 

elérő vagy 
meghaladó 
vízszintek 

< 8 nap 
tartósságú 

időszak 

8-14 nap 
tartósságú 

időszak 

15-21 nap 
tartósságú 

időszak 

22-28 nap 
tartósságú 

időszak 

> 29 nap 
tartósságú 

időszak 

mBf cm nap/év % db Σnap db Σnap db Σnap db Σnap db Σnap 
90,42 252 40 11 90 262 24 237 6 107 7 168 1 34 
90,52 262 36 9,8 84 248 26 255 6 114 4 95 0 0 
90,62 272 32 8,7 80 231 25 239 5 91 3 71 0 0 
90,72 282 27 7,4 84 257 15 149 5 91 2 46 0 0 
90,82 292 24 6,5 72 243 14 138 4 67 1 23 0 0 
90,92 302 20 5,5 71 227 14 139 1 15 1 23 0 0 
91,02 312 17 4,8 72 220 9 89 1 15 1 23 0 0 
91,12 322 14 3,9 59 179 9 87 1 20 0 0 0 0 
91,22 332 12 3,4 50 151 8 77 1 19 0 0 0 0 
91,32 342 10 2,8 48 142 6 63 0 0 0 0 0 0 
91,42 352 9 2,4 41 117 6 59 0 0 0 0 0 0 
91,52 362 7 2,1 35 104 5 51 0 0 0 0 0 0 
91,62 372 6 1,8 36 117 1 12 0 0 0 0 0 0 
91,72 382 5 1,3 28 87 1 11 0 0 0 0 0 0 
91,82 392 4 1,0 24 66 1 8 0 0 0 0 0 0 
91,92 402 3 0,77 18 56 0 0 0 0 0 0 0 0 
92,02 412 2 0,63 16 46 0 0 0 0 0 0 0 0 
92,12 422 1,5 0,42 11 31 0 0 0 0 0 0 0 0 
92,22 432 1 0,31 9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 
92,32 442 0,9 0,25 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 
92,42 452 0,7 0,19 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
92,52 462 0,4 0,11 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
92,62 472 0,3 0,08 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
92,72 482 0,15 0,04 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.1.1. táblázat: Az egyes vízszint értékekhez tartozó előfordulási gyakoriságok (különböző 
tartósságú időszakok és a 20 éves drávaszabolcsi vízállás adatsor figyelembe vételével). 

 

A fentiek alapján a jelenlegi üzemvízszintre (91,50 mBf) történő tölthetőséghez 
360 cm-es, a tervezett maximális 92,00 mBf vízszint eléréséhez pedig 410 cm-es 
drávaszabolcsi vízszint szükséges. Ezen - a vízpótlás szempontjából kiemelten fontos - 
vízszintek előfordulási gyakoriságának vizsgálatát a drávaszabolcsi vízállás 30 éves 
(1980-2010) idősora alapján is elvégeztük. 

A Dráva drávaszabolcsi vízmércéjén 1980 és 2010 között mért vízállás adatainak 
elemzése alapján a vizsgált vízszintek előfordulási valószínűsége éves szinten: 

• ≥252 cm drávaszabolcsi vízállás: 10%. 
• ≥360 cm drávaszabolcsi vízállás: 2%. 
• ≥410 cm drávaszabolcsi vízállás: <1%. 

Ugyanezen vízszintek előfordulási valószínűsége a nyári időszakban kissé magasabb: 

• ≥252 cm drávaszabolcsi vízállás: 14%. 
• ≥360 cm drávaszabolcsi vízállás: 3%. 
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• ≥410 cm drávaszabolcsi vízállás: <1%.
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A 1980-2010 közötti drávaszabolcsi vízállások elemzése alapján összefoglalóan 
megállapítható, hogy: 

• 252 cm-t elérő, illetve azt meghaladó vízállás 216 alkalommal fordult elő, ebből 
a 4 napos vagy annál hosszabb tartósságú időszak 104-szer alakult ki. 

• A vizsgált időszakban 360 cm feletti vízállásokkal jellemezhető időszak 65 volt, 
amiből 20 esetben ≥4 napos tartósság volt jellemző. 

• 410 cm feletti vízszinttel jellemezhető időszak az elmúlt 30 évben összesen 10 
volt, a 4 vagy annál több napon át tartó ebből 2 esetet jelentett. 

 

A folyó nagyvizes időszakai jellemzően a nyári és a késő őszi időszakban vannak. A 
mértékadó, 90,42 mBf szintet (252 cm drávaszabolcsi vízállást) elérő, illetve meghaladó 
vízállások elsősorban május-július hónapokban, illetve szeptember-november 
hónapokban fordulnak elő.  

A drávaszabolcsi vízszintek 30 éves idősora alapján elvégzett, havi szintre lebontott 
valószínűségi vizsgálat eredményei (adott vízállást elérő vagy azt meghaladó vízszintek 
előfordulási valószínűsége és visszatérési ideje az év egyes hónapjaira vonatkoztatva) a 
4.1.1.2. táblázatban láthatók. 

 
jan. febr. márc. ápr. máj. június júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

Vízállás 
P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T 

252 cm 15 7 7 15 25 5 33 3 60 2 67 2 60 2 35 3 45 3 52 2 45 3 38 3 
360 cm 4 30 4 30 7 15 10 10 25 4 25 4 23 5 15 7 15 7 21 5 18 8 15 7 
410 cm 1,5 70 1 100 2 50 3 33 10 10 10 10 7 15 5 20 7 15 11  10 10 7 15 

4.1.1.2. táblázat: A drávaszabolcsi vízmérce 30 éves idősora alapján számolt havi valószínűségi 
adatok (P – valószínűség [%], T – visszatérési idő [év]). 

 

A drávaszabolcsi mérőállomáson 1980 és 2010 között mért évi vízállás maximumok 
gyakoriság eloszlását a 4.1.1.1. ábra szemlélteti, ahol P fejezi ki, hogy az évi vízállás 
maximum milyen valószínűséggel lesz kisebb, mint az adott vízállás. 
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4.1.1.1. ábra: A drávaszabolcsi éves vízállás maximumok gyakoriság eloszlása 1980-2010 között. 

 

A 30 éves vízállás adatsor elemzése alapján megállapítható, hogy a 252 cm-es, vagy 
annál nagyobb drávaszabolcsi vízállás minden évben előfordul, de a 360 cm feletti (a 
91,5 mBf vízszint eléréséhez szükséges) vízszintek már csak 1,5 évente, míg a 
410 cm-es (a 92,0 mBf vízszint eléréséhez szükséges) vízszintek csupán 2,5 évente 
fordulhatnak elő. A (252 cm) küszöbszint feletti vízállások kialakulásának 
valószínűsége a május-július hónapokban a legnagyobb (60-67%). A ≥252 cm 
drávaszabolcsi vízszintek ezen kívül október-november hónapokban fordulhatnak elő 
viszonylag nagy (45-52%) valószínűséggel. 

Összességében tehát elmondható, hogy holtág 91,5 mBf, illetve 92,0 mBf vízszintekre 
történő passzív (gravitációs) feltöltése a Dráva felől (a Kisinci-zsilipen keresztül) kellő 
biztonsággal nem oldható meg. Így ez a vízpótlási lehetőség csak kiegészítő 
alternatívaként szolgálhat. Abban az esetben, ha megfelelő vízszint alakul ki a Dráván, 
megnyitható a zsilip a feltöltéshez, amely a jelenleg alkalmazott üzemvitelnek felel 
meg.  

A holtágban a tervezett vízszintek elérése kizárólagosan a Dráva felőli rendszeres 
vízpótlás alkalmazásával a Dráva duzzasztását vagy a Dráva vizének szivattyúzását 
igényelné, ami a költséghatékonysági szempontok alapján nem tekinthető reális 
alternatívának. 

Tekintettel arra, hogy a Drávából történő gravitációs vízpótlás a száraz időszakot követő 
drávai árhullámok időszakában műszakilag megvalósítható (amennyiben a holtágban az 
árhullámot megelőzően a vízszint kellően alacsony), illetve hogy a Cún-Szaporcai 
holtágrendszer környezetében lévő vízfolyások közül a Dráva vízminősége a legjobb 
(lásd 3.3. fejezet), javasolható a Dráva felől történő vízpótlási alternatíva időszakos 
alkalmazása. 
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4.1.2. Vízpótlás a Fekete-vízből (feltöltés a Fekete-víz duzzasztásával)  

A Fekete-vízből történő vízpótlás lehetőségét duzzasztással, továbbá a már meglévő 
árokrendszer felhasználásával lehet kialakítani. A Fekete-vízen a vízkivétel biztosítása 
érdekében a duzzasztást szolgáló gát helyét a Pécsi víz betorkolása felett és a cúni híd 
alatti vízrajzi állomás között célszerű kijelölni (lásd még 5.1. fejezet).  

A Fekete-vízen történő duzzasztás lehetőségét a 7+200 km-ben lévő vízrajzi állomás 
(Cúni vízmérce) adatai alapján vizsgáltuk. A számításokat a holtágak 91,5 mBf üzemi 
vízszintjére és a 92,0 mBf tervezett vízszintre végeztük.  

Itt jegyezzük meg, hogy a DDNP eredeti elképzelése a teljes holtágrendszer egyszeri 
(márciusi) feltöltése volt, illetve a „Master Plan” elkészítése során felmerült az igény a 
horgásztóként üzemelő Kisinci-tó a holtágrendszer többi részétől függetlenül történő 
nyári vízpótlására is. A Kisinci-tó kizárólagos töltése jelentős műszaki beavatkozások 
nélkül csak a Drávából oldható meg, amely vízjárása többnyire azt nem teszi lehetővé 
még a jelenleg elfogadott üzemi vízszintre (91,5 mBf) sem (lásd az előző fejezetben 
bemutatott elemzéseket). Ezért a továbbiakban a teljes holtágrendszer Fekete-vízből évi 
két alkalommal történő teljes feltöltésének lehetőségét elemeztük. A természetvédelmi 
szempontok, illetve a hidrometeorológiai körülmények alapján a két feltöltés lehetséges 
időpontjának a március-áprilisi, valamint a június-júliusi időszakot jelöltük ki. 

A Fekete-víz 30 éves (1980-2010) vízhozam adatsorának havi jellemzőit a 4.1.2.1. 

táblázat mutatja. 

 
Vízhozam jan. febr. márc. ápr. máj. június júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

Qközép [m3/s] 5,949 5,61 6,379 5,997 4,751 4,025 2,823 1,753 3,358 4,52 3,602 5,257 

Qmin [m3/s] 0,469 0,666 0,595 0,345 0,185 0,254 0,143 0,118 0,168 0,237 0,517 0,306 

4.1.2.1. táblázat: A Fekete víz 1980-2010 közötti adatsorának jellemző havi adatai. 

 

A következőkben a tavaszi és a nyári feltöltéshez szükséges vízhozam adatokat 
elemezzük. 

4.1.2.1. A Fekete-víz vízhozam adatainak elemzése - tavaszi feltöltés 

A márciusi feltöltés biztosításához meg kell vizsgálni a márciusban rendelkezésre álló 
vízhozamokat, ennek érdekében elemeztük az 1980-2010 közötti időszakban mért 
márciusi vízhozamok gyakoriság eloszlását.  

Az 1980 és 2010 között a Fekete víz Cúni mérőállomáson márciusban mért napi 
vízhozam adataiból származó gyakoriság eloszlást a 4.1.2.1.1. ábra szemlélteti, ahol a 
„tartósság” azt fejezi ki, hogy a márciusban előforduló vízállás milyen valószínűséggel 
lesz kisebb, mint az adott vízállás. 
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4.1.2.1.1. ábra: A Fekete-víz márciusban mért napi vízhozam adatainak gyakoriság eloszlása (1980-
2010, cúni vízmérce). 

 

Az elemzések alapján megállapítható, hogy a Fekete-víz márciusi átlagos vízhozama: 
KÖQ=6,379 m3/s (lásd 4.1.2.1. táblázat). A 2,0 m3/s vízhozam márciusi előfordulási 
gyakorisága 90%, az 1,1 m3/s hozamé pedig 99%.  

A Fekete-víz ökológiai vízigénye mintegy 430 l/s (a 80%-os valószínűséggel előforduló 
augusztusi vízhozam két-harmada), ezt a vízhozamot folyamatosan biztosítani 
szükséges. 

Fentiekből következően a Cún-Szaporcai holtág márciusi vízpótlásának biztosítására a 
Fekete-vízből 0,5 m3/s vízhozamnak megfelelő vízmennyiség nagy biztonsággal 
elvezethető, mivel ekkora vízhozam-csökkenés esetén is elegendő vízhozam marad a 
Fekete-víz ökológiai vízigényének kielégítésére. 

4.1.2.2. A Fekete-víz vízhozam adatainak elemzése - nyári feltöltés 

A június-júliusban megvalósítandó, nyári vízpótlás alapjául a legkritikusabb 
(augusztusi) vízhozam értékeket vettük figyelembe. A 30 éves vízhozam adatsor értékei 
alapján augusztusban a 80%-os előfordulási valószínűségű vízhozam 640 l/s. (lásd 
4.1.2.2.1. ábra). A Fekete-víz ökológiai vízigényét (430 l/s) figyelembe véve a nyári 
időszakban a holtágak töltésére 210 l/s víz vezethető ki. A továbbiakban 200 l/s töltővíz 
hozammal számoltunk (a biztonság javára történő kerekítésből adódóan). 
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4.1.2.2.1. ábra: A Fekete-víz augusztusban mért napi vízhozam adatainak gyakoriság eloszlása 
(1980-2010, cúni vízmérce). 

 

Tekintettel arra, hogy a Fekete-vízből elvezethető vízhozam értéke a nyári időszakban 
lényegesen alacsonyabb (200 l/s), mint márciusban (500 l/s), a holtág megfelelő 
feltöltéséhez (adott térfogatú víz átvezetéséhez) szükséges idő elérheti a több napot, 
esetleg több hetet. 

A tartóssági vizsgálatok során ezért a nyári hónapokra vonatkozóan kiszámítottuk a 7, 
10, illetve 15 napos vízhiányok előfordulási valószínűségét (kockázatát). A tartóssági 
vizsgálatok adatait a 4.1.2.2.1. - 4.1.2.2.3. táblázatok tartalmazzák, melyek a Fekete-víz 
cúni állomásán 1980-2010 között mért vízhozam adatait foglalják össze (hónapokra 
lebontva; 7, 10 és 15 napos tartósság esetén). 

A 4.1.2.2.1. táblázatból kiolvasható, hogy 7 napos tartósságot figyelembe véve adott 
előfordulási valószínűséggel milyen mértékű vízhiányok (adott értéknél kisebb 
vízhozamok) fordulnak elő június és szeptember között. Annak valószínűsége 
(kockázata), hogy a Fekete-víz vízhozama 7 nap tartóssággal kisebb, mint a nyári 
feltöltéshez szükséges 640 l/s, júniusban 12%, júliusban 19%, augusztusban 27%, 
szeptemberben pedig 30%. 
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Június Július Augusztus Szeptember Előfordulási 

valószínűség 
[%] Vízhozam [m3/s] 

4 0,321 0,326 0,283 0,228 
5 0,397 0,329 0,284 0,238 
10 0,610 0,405 0,305 0,265 
15 0,679 0,532 0,385 0,330 
20 0,732 0,679 0,463 0,407 
25 0,935 0,729 0,632 0,595 
33 1,036 0,775 0,660 0,913 
50 1,570 1,237 0,891 1,370 
67 1,887 1,466 1,254 1,486 
75 2,431 1,639 1,319 1,706 
80 2,784 1,764 1,383 1,837 
85 3,390 2,055 1,500 2,588 
90 4,657 2,157 1,517 3,086 
95 5,586 3,059 2,086 3,491 
97 5,968 3,788 2,338 4,388 
98 6,509 5,336 2,764 6,072 
99 7,049 6,884 3,19 7,757 

4.1.2.2.1. táblázat: A 7 napos vízhiányhoz tartozó, adott kockázatú vízhozam adatok. 

 

A 4.1.2.2.2. táblázat adatai alapján annak valószínűsége, hogy a Fekete-víz vízhozama 
10 napon keresztül <640 l/s, júniusban 9%, júliusban 17%, augusztusban 25%, 
szeptemberben pedig 27%. 

 

 
Június Július Augusztus Szeptember Előfordulási 

valószínűség 
[%] Vízhozam [m3/s] 

4 0,346 0,335 0,286 0,232 
5 0,430 0,351 0,292 0,240 
10 0,679 0,429 0,306 0,288 
15 0,734 0,605 0,413 0,345 
20 0,823 0,724 0,485 0,419 
25 0,991 0,760 0,637 0,600 
33 1,124 0,839 0,667 1,047 
50 1,580 1,259 0,952 1,488 
67 2,106 1,534 1,330 1,886 
75 2,701 1,678 1,345 2,004 
80 2,960 1,848 1,423 2,266 
85 3,887 2,125 1,529 3,104 
90 4,863 2,201 1,553 4,278 
95 6,007 3,468 2,111 5,383 
97 6,583 4,199 2,379 6,527 
98 7,091 5,991 2,814 7,691 
99 7,599 7,784 3,250 8,854 

4.1.2.2.2. táblázat: A 10 napos vízhiányhoz tartozó, adott kockázatú vízhozam adatok. 

 



A Cún-Szaporcai holtágrendszer revitalizációja 

 

Végső “Master Plan”  54 

Annak valószínűsége, hogy a Fekete-víz vízhozama 15 napon keresztül <640 l/s, 
júniusban 7%, júliusban 13%, augusztusban 19%, szeptemberben pedig 23% (lásd 
4.1.2.2.3. táblázat). 

 
Június Július Augusztus Szeptember Előfordulási 

valószínűség 
[%] Vízhozam [m3/s] 

4 0,397 0,370 0,299 0,249 
5 0,507 0,405 0,302 0,256 
10 0,770 0,534 0,317 0,312 
15 1,049 0,755 0,473 0,479 
20 1,350 0,828 0,593 0,578 
25 1,397 1,126 0,659 0,753 
33 1,496 1,302 0,694 1,195 
50 1,741 1,489 1,050 1,699 
67 2,413 1,861 1,404 2,051 
75 3,125 2,158 1,423 2,561 
80 3,335 2,252 1,475 2,941 
85 5,016 2,375 1,546 3,822 
90 5,173 2,666 1,622 4,595 
95 8,681 4,141 2,467 9,417 
97 10,184 4,957 3,044 13,021 
98 11,501 7,158 3,344 13,209 
99 12,818 9,358 3,644 13,397 

4.1.2.2.3. táblázat: A 15 napos vízhiányhoz tartozó, adott kockázatú vízhozam adatok. 

 

Fenti adatok alapján megállapítható, hogy a nyári vízpótlás legnagyobb biztonsággal 
június hónapban hajtható végre, mivel akkor legkisebb annak a kockázata, hogy több 
napon keresztül a vízpótláshoz szükséges 640 l/s vízhozamnál kisebb vízhozam értékek 
fordulnak elő. Itt jegyezzük meg, hogy a számolt, 640 l/s értéknél kisebb Fekete-víz 
vízhozam nem zárja ki a holtágrendszer feltöltésének megvalósíthatóságát, azonban 
ebben az esetben az egységnyi idő alatt átvezethető vízmennyiség, így szükséges 
feltöltési idő is hosszabb lesz. 

4.1.3. A hidrológiai számításokból levonható következtetések 

A Cún-Szaporcai holtágrendszer vízpótlását a fenti elemzések alapján a Fekete-
vízből történő vízkivételre javasoljuk kialakítani, mivel ezzel a megoldással 
minden esetben nagy biztonsággal meg lehet valósítani az éves vízpótlást. 

A másik három vízpótlási lehetőség legfeljebb csak kiegészítő alternatívaként 
értékelhető, mivel a holtágrendszer vízpótlásához szükséges vízszintek illetve 
vízmennyiségek rendelkezésre állásának éves előfordulási valószínűsége és tartóssága 
olyan kicsi, hogy a rendszeres vízpótlást nem teszik biztonságosan lehetővé. Az 
ökológiai és gazdaságossági szempontok figyelembe vételével a továbbiakban csak és 
kizárólag a nagy biztonsággal megvalósítható, gravitációs vízutánpótlás lehetőségét 
elemezzük a Fekete-víz oldaláról. 
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4.2. A Fekete-víz tározóterének feltöltése 

Az elvégzett hidrológiai vizsgálatok alapján a 4.1.2. fejezetben bemutattuk, hogy a Cún-
Szaporcai holtágrendszer feltöltése egy tavaszi (márciusi) és egy nyári (júniusi) töltési 
időszak alkalmazásával célszerű. A vízpótláshoz a Fekete-víz medrét a szükséges 
duzzasztási szintre fel kell tölteni. Ennek lehetőségeit a következőkben mutatjuk be. 

A hidraulikai számítások eredményei alapján a holtág 91,5-92,0 mBf szintre történő 
töltéséhez a Fekete-vizet 93,1 mBf szintre kell duzzasztani az optimális esés és sebesség 
biztosítása érdekében. A 93,10 mBf duzzasztási szint a kémesi vízmércén 364 cm-es 
vízállásnak felel meg. Ez csak 2 cm-rel kisebb az eddig mért maximális vízállás 
(LNV=366 cm) értéknél. 

Ezen a duzzasztási szinten a kis- és középvízi mederben átlagosan 4-5 méteres 
vízmélység alakulhat ki. A víz kb. 2,5 km hosszon borítja el a padkát, majd a 8+000 
szelvény felett már a padka alatti szinteken marad. A Dráva árvizeinek duzzasztó hatása 
miatt a vízfolyás ezen a szakaszon visszatöltésezett, így az LNV értéke kb. 60 %-os 
mederteltséget okoz a töltésezett szakaszon. 

A kívánt szintre történő duzzasztáshoz szükséges idő meghatározásához meghatároztuk 
a vízfolyás tározási görbéjét (4.2.1. ábra), valamint az egyes vízszintek esetében 
kialakuló víztérfogatokat (lásd 4.2.1. táblázat). 

 

4.2.1. ábra: A Fekete-víz tározási görbéje a Cúni-zsilip (5+710) és a Kémes-Baranyahidvég közúti 
híd (12+287) között. 
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Szint Térfogat  Szint Térfogat 

[mBf] [m3]  [mBf] [m3] 

89,00 2 802  92,10 210 316 

89,50 11 314  92,20 224 044 

90,00 26 195  92,30 238 853 

90,50 50 367  92,40 254 200 

91,00 86 157  92,50 270 057 

91,10 94 996  92,60 286 632 

91,20 104 446  92,70 303 720 

91,30 114 523  92,80 321 125 

91,40 125 120  92,90 339 068 

91,50 136 226  93,00 357 520 

91,60 147 815  93,10 376 456 

91,70 159 688  93,20 396 080 

91,80 176 865  93,30 416 501 

91,90 184 332  93,40 437 783 

92,00 197 098  93,50 459 741 

4.2.1. táblázat: Az egyes vízszintek esetében kialakuló víztérfogatok a Fekete-víz tározóterében. 

 

4.2.1. A Fekete-víz tározóterének feltöltése a tavaszi időszakban 

A 93,1 mBf szintre történő duzzasztásnál 376 456 m3 vizet kell betározni. Az elemzések 
alapján a márciusi 2,0 m3/s vízhozam 90%, az 1,1 m3/s vízhozam 99% valószínűséggel 
fordul elő.  

Fenti vízhozamok esetén a 4.2.1.1. táblázatban feltüntetett időszak alatt töltődik fel a 
rendszer. 

 
Vízszint 
[mBf] 

Térfogat 
[m3] 

Vízhozam 
[m3/s] 

Töltési vízhozam 
[m3/s] 

Töltési 
idő [nap] 

93,1 376456 2 1,5 3 

93,1 376456 1,1 0,6 7 

4.2.1.1. táblázat: A Fekete-víz tározóterének tavaszi feltöltéséhez szükséges idő. 

 

A fenti vízhozamok esetén 3-7 nap alatt a Fekete-víz medre nagy valószínűséggel a 
kívánt szintre feltölthető. 

4.2.2. A Fekete-víz tározóterének feltöltése a nyári időszakban 

A nyári időszakban a biztosítandó ökológiai vízigény és az előforduló kisebb 
vízhozamok miatt a 640 l/s vízhozamot vettük figyelembe. Tekintettel arra, hogy 
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vízhiány kockázata júniusban a legalacsonyabb, a nyári feltöltést ebben a hónapban 
célszerű kivitelezni. 

A 640 l/s vízhozamot feltételezve a tervezett 93,1 mBf duzzasztási szintre 22 nap alatt 
tölthető a meder (lásd 4.2.2.1. táblázat). A nyári feltöltés esetén tehát Fekete-víz 
tározóterének feltöltődési ideje többszöröse, mint a tavaszi feltöltődési idő. 

 
Vízszint 
[mBf] 

Térfogat 
[m3] 

Vízhozam 
m3/s 

Töltési vízhozam 
[m3/s] 

Töltési 
idő [nap] 

93,1 376456 0,64 0,2 22 

4.2.2.1. táblázat: A Fekete-víz tározóterének nyári feltöltéséhez szükséges idő. 

 

4.3. A holtág tározóterének feltöltése 

A részletes geodéziai felmérés adatai alapján elkészítettük a Cún-Szaporcai 
holtágrendszer 3D terepmodelljét és ez alapján meghatároztuk a holtág víztározási 
görbéjét (a vízmélység és a tározott víztérfogat kapcsolatát). A 3.1. fejezetben 
bemutatott geodéziai felmérést a medret határoló, közelítőleg 20 m-es sávig végezték el 
olyan felbontással, ami biztosítja a helyes morfológiai leképezést az alkalmazott 
modellben. A parti sávon kívül eső terepfelmérés hiányosságai miatt, a szabatosság 
érdekében a víztározási görbét csak a 92,7 m balti szint feletti magasságig tüntettük fel.  

A vizsgált területet 5×5 m-es rácshálóval közelítettük. A térbeli geodéziai pontok 
rácshálóvá történő konvertálását “Natural neighbour” algoritmussal végeztük (Robin 
Sibson, 1982). A rendszert hidrosztatikusnak tekintettük, a víztérfogatokat gyors 
terepárasztási algoritmussal határoztuk meg (a modell az aktuális vízfelület és a meder 
metszési síkjai alatti víztérfogatokkal számol, feltételezve azt, hogy egy vizsgált 
időintervallumon belül a víz a kijelölt test minden pontjába eljut). A tározási görbe 
nullpontja az üres medret jelenti. Az adott abszolút vízszinthez tartozó - a 
holtágrendszerre vonatkozó terepmodell alapján számított - víztérfogatokat, maximális 
és átlagos vízmélységet, illetve a teljes vízfelületet a 4.3.1. táblázatban, illetve a 4.3.1. 
és a 4.3.2. ábrán mutatjuk be.  
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Vízszint 
[mBf] V [m3] A  [m2] 

Max. 
vízmélység 

[m] 

Átl. 
vízmélység 

[m] 
89,36 8302 24250 0,771 0,34 
89,69 19135 39550 1,105 0,48 
89,73 20706 40950 1,144 0,51 
89,77 22416 42450 1,185 0,53 
89,83 24996 44750 1,244 0,56 
89,93 29668 48550 1,344 0,61 
90,03 35152 57350 1,444 0,61 
90,13 41802 70075 1,544 0,60 
90,23 51094 92175 1,644 0,55 
90,50 91236 200175 1,925 0,46 
90,76 158007 318525 2,171 0,50 
90,86 191946 354100 2,271 0,54 
90,96 228937 383375 2,371 0,60 
91,06 270948 422000 2,471 0,64 
91,16 315236 456550 2,571 0,69 
91,26 362489 486625 2,671 0,74 
91,36 412358 517725 2,771 0,80 
91,46 465471 545300 2,871 0,85 
91,56 522148 574400 2,971 0,91 
91,66 581209 603550 3,071 0,96 
91,76 644872 635600 3,171 1,01 
91,86 709846 662625 3,271 1,07 
91,87 722039 666950 3,289 1,08 
91,96 777627 692200 3,371 1,12 
91,97 790449 697025 3,389 1,13 
92,07 861460 724300 3,489 1,19 
92,36 1077886 813350 3,771 1,33 
92,46 1162045 867800 3,871 1,34 
92,47 1171036 873050 3,881 1,34 
92,52 1218650 905650 3,934 1,35 
92,57 1261889 933725 3,981 1,35 
92,67 1359471 1009825 4,081 1,35 

4.3.1. táblázat: Abszolút vízszintek és tározott térfogatok a Cún-Szaporcai holtágban. 

 

A 4.3.1. ábrán a kék görbe jellemzi az abszolút vízszint és a számított tározott 
víztérfogat kapcsolatát, a vörös görbe pedig az abszolút vízszint és a számított vízfelület 
kapcsolatát. 
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4.3.1. ábra: Az abszolút vízszint és a tározott térfogat, illetve vízfelület kapcsolata. 

 

A 4.3.2. ábrán a kék görbe mutatja az átlagos vízmélység és az abszolút vízszint 
kapcsolatát, a vörös egyenes pedig a maximális vízmélység az abszolút vízszint 
kapcsolatát. 

 

4.3.2. ábra: Kék görbe: Átlagos vízmélység és vízszint kapcsolata. Vörös egyenes: Maximális 
vízmélység. 
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A Cún-Szaporcai holtág topográfiájának szemléltetése érdekében a különböző 
vízszintekhez tartozó, jellegzetesen eltérő vízborítottságot a 4.3.3. – 4.3.5. ábrák 
mutatják. Az ábrákon kék szín jelzi a vízzel borított területeket, zöld szín a mély 
fekvésű, de vízzel nem borított területeket. A térképeken ábrázolt további tereppontok a 
magasabban fekvő területeket jelzik (sárga- narancssárga). 

 

 

4.3.3. ábra: A Szaporcai holtágrendszer vízborítása 90,7 mBf szint esetében. 
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4.3.3. ábra: A Szaporcai holtágrendszer vízborítása 91,5 mBf szint esetében. 
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4.3.3. ábra: A Szaporcai holtágrendszer vízborítása 92,5 mBf szint esetében. 

 

A 4.3.1. ábrán bemutatott 90,7 mBf vízszintet esetén az átlagos vízmélység 1 m-nek 
adódik. Ennél vízszintnél összefüggő vízfelület az egyes víztestek között csak kisebb 
kotrások elvégzése után fordulhat elő. A jelenlegi, 91,5 mBf üzemi vízszint esetében 
kotrás nélkül is jelentős egybefüggő vízfelület alakul ki (lásd 4.3.2. ábra), ugyanakkor a 
nagyobb vízfelület miatt az átlagos vízmélység kicsivel 1 m alatt marad. A vízszint 
91,5 mBf szintről 92,5 mBf szintre történő emelése (lásd 4.3.3. ábra) a teljes víztérfogat 
tekintetében egy nagyságrendnyi különbséget jelentene. Ilyen, extrém magas vízszint 
kialakítása a vízpótlás megvalósítása esetén semmiképpen sem lehet cél (megvalósítása 
ökológiai, állékonysági és egyéb műszaki és nem-műszaki problémákba ütközne). 
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4.3.1. A holtág tározóterének feltöltése a tavaszi időszakban 

A holtágrendszer tavaszi feltöltéséhez szükséges idő számításakor 0,5 m3/s vízhozamot 
vettünk alapul (lásd 4.1.2.1. fejezet). A feltöltendő tározótér meghatározásakor azzal a 
feltételezéssel éltünk, hogy a feltöltés kezdetekor a holtágban az abszolút vízszint 90,1 
mBf (ez a vízszint közelítően megegyezik a 2011-ben mért legalacsonyabb vízszinttel). 
Az így feltöltendő térfogat a tározási számítások alapján 91,5 mBf abszolút vízszintre 
történő töltés esetén 446 339 m3, 92,0 mBf abszolút vízszintre történő töltés esetén 
pedig 808 198 m3. A meghatározott vízszintek eléréséhez szükséges időket a 4.3.1.1. 

táblázat foglalja össze. 

 
Vízszint 
[mBf] 

Térfogat 
[m3] Vízhozam [m3/s] 

Töltési idő 
[nap] 

91,5 446 339 0,5 10 
92,0 808 198 0,5 19 

4.3.1.1. táblázat: A holtág tavaszi feltöltéséhez szükséges idő. 

 

A fenti vízhozamok esetén, a tavaszi időszakban 10-19 nap alatt a holtágrendszer nagy 
valószínűséggel a kívánt vízszintre feltölthető. 

4.3.2. A holtág tározóterének feltöltése a nyári időszakban 

A holtág második (nyári) feltöltéséhez szükséges idő meghatározásakor a következő 
feltételezésekkel éltünk: 

• Feltételeztük, hogy a második feltöltést megelőzően a holtág vízszintjét a tavaszi 
időszakban megemeltük 92,0 mBf abszolút vízszintre. 

• Feltételeztük, hogy a második töltés alkalmával a holtágban lévő vízszintet a 
teljes területen szintén 92,0 mBf szintre emeljük. 

• A vízmérleg számítások (lásd 4.5. fejezet) eredményeit felhasználva 
meghatároztuk a holtágban található víz mennyiségének csökkenését a tavaszi és 
a nyári feltöltés közötti időszakban. Így a vízmérleg számítások alapján a 
második feltöltés alkalmával pótlandó víz mennyisége 410 000-489 270 m3 
között változhat. 

Az így meghatározott vízszintek eléréséhez szükséges időket a 4.3.2.1. táblázat foglalja 
össze. 

 
Vízszint 
[mBf] 

Pótlandó térfogat 
[m3] 

Vízhozam [m3/s] 
Töltési idő 

[nap] 
91,5 410 000 0,2 24 
92,0 489 270 0,2 28 

4.3.2.1. táblázat: A holtág nyári töltéséhez szükséges idő. 
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A fenti vízhozamok esetén, a nyári időszakban 24-28 nap alatt a holtágrendszer nagy 
valószínűséggel a kívánt vízszintre feltölthető. 

4.4. A Fekete vízből történő vízpótlásokhoz szükséges idők 

Az előző fejezetekben bemutatott számítások alapján a tavaszi és nyári vízpótlások 
megvalósításához szükséges időket a 4.4.1. - 4.4.2. táblázatok foglalják össze. Itt is 
megjegyezzük, hogy a feltöltési idők számításánál mindig a legrosszabb esetet vettük 
figyelembe (pl. a júniusi feltöltés esetén a legkritikusabb hónapban (augusztusban) 
előforduló vízhozamokkal számoltunk stb.), így a megadott értékek a szélsőséges 
körülmények között előforduló, leghosszabb feltöltési időt mutatják. A holtágrendszer 
ténylegesen a számított feltöltési időknél várhatóan lényegesen gyorsabban feltölthető. 

 
Tavaszi időszak (március-április) 

Fekete-víz tározótere Cún-Szaporcai holtág  
Teljes 

rendszer 

Vízszint 
[mBf] 

Tározótér 
térfogata 

[m3] 

Feltöltési 
vízhozam 

[m3/s] 

Feltöltéséhez 
szükséges 
idő [nap] 

Vízszint 
[mBf] 

Tározótér 
térfogata 

[m3] 

Feltöltési 
vízhozam 

[m3/s] 

Feltöltéséhez 
szükséges 
idő [nap] 

Feltöltéséhez 
szükséges 
idő [nap] 

93,1 376456 1,5 3 91,5 446 339 0,5 10 13 
93,1 376456 0,6 7 91,5 446 339 0,5 10 17 
93,1 376456 1,5 3 92,0 808 198 0,5 19 22 
93,1 376456 0,6 7 92,0 808 198 0,5 19 26 

4.4.1. táblázat: A holtágrendszer tavaszi feltöltéséhez szükséges maximális idő. 

 
Nyári időszak (június-július) 

Fekete-víz tározótere Cún-Szaporcai holtág  
Teljes 

rendszer 

Vízszint 
[mBf] 

Tározótér 
térfogata 

[m3] 

Feltöltési 
vízhozam 

[m3/s] 

Feltöltéséhez 
szükséges idő 

[nap] 

Vízszint 
[mBf] 

Tározótér 
térfogata 

[m3] 

Feltöltési 
vízhozam 

[m3/s] 

Feltöltéséhez 
szükséges idő 

[nap] 

Feltöltéséhez 
szükséges idő 

[nap] 

93,1 376456 0,64 22 91,5 410 000 0,2 24 46 
93,1 376456 0,64 22 92,0 489 270 0,2 28 50 

4.4.2. táblázat: A holtágrendszer nyári feltöltéséhez szükséges maximális idő. 

 

A számítási eredmények alapján összefoglalóan megállapítható, hogy: 

• A tavaszi időszakban a holtágban lévő víz 91,5 mBf szintre történő feltöltéséhez 
szükséges teljes feltöltési idő 13-17 nap, míg a 92,0 mBf szintre történő 
feltöltéséhez szükséges idő 22-26 nap. 

• A nyári időszakban a második, 92,0 mBf abszolút vízszintre történő vízpótlás 
kivitelezéséhez szükséges idő 46-50 nap. Meg kell jegyezni, hogy a szükséges 
idő meghatározásakor a holtágba vezetett víz mennyiségét csupán 0,2 m3/s 
értéknek tételeztük fel. Amennyiben a Fekete-víz vízhozama lehetővé teszi a 
0,5 m3/s vízátvezetést a töltéshez szükséges idő 32-33 nap.  
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4.5. A holtág vízmérlegének számítási elemei 

A vízmérleg számítása a csapadék, párolgás, talajvízáramlások, felszíni lefolyás és a 
felszíni víztestekből történő hozzáfolyás figyelembe vételével történt. A vizsgált terület 
domborzata síkvidéki, a rendelkezésre álló információk alapján a felszíni lefolyás nem 
számottevő. A holtágrendszerhez nem kapcsolódik állandó vízfolyás, a vízmérleg így 
háromkomponensű, változásait a talajvíz, párolgás és csapadék viszonyok szabályozzák. 
A sokévi csapadék és párolgás adatokat figyelembe véve megállapítható, hogy a 
területre a párolgási többlet jellemző, az egyes tavakban jelentkező vízszint elsősorban a 
talajvízszint függ. A vízmérleg komponenseit a rendelkezésre álló adatok alapján havi 
bontásban vizsgáltuk, a sokéves adatok alapján. 

4.5.1. Párolgás meghatározása 

Párolgás alatt a vízfelület párolgását értjük az elkövetkezendőben. A talaj 
evapotranspirációjának a talajvízszintekre gyakorolt hatását adatok hiányában nem 
tudjuk figyelembe venni. A vízfelület párolgása meghatározható a sokéves átlagokra 
támaszkodó izovonalas térképek segítségével. A vizsgált területen 900 mm-es 
vízfelületi párolgásra lehet számítani egy átlagos évben. A párolgás havi értékeit ún. 
havi egyenlőtlenségi tényezők alkalmazásával határoztuk meg (lásd 4.5.1.1. táblázat). 

 
Hónap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Havi egyenlőtlenségi tényező [%] 1,0 1,5 3,6 8,0 14,0 17,0 20,0 16,0 11,0 5,4 1,5 1,0 

Vízpárolgás/hó [mm] 9,0 13,5 32,4 72,0 126,0 153,0 180,0 144,0 99,0 48,6 13,5 9,0 

4.5.1.1. táblázat: Havi párolgási adatok. 

4.5.2. A csapadék meghatározása 

Királyegyháza, Drávaszabolcs és Drávasztára 2004 – 2011 napi felbontású csapadék 
idősorát havi felbontásban átlagoltuk. Az említett intervallumban az éves csapadék 
mennyiség 670 mm volt. A párolgási és csapadék adatokból számítható a párolgási 
többlet is.  

 
Hónap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Csapadék/hó [mm] 31,9 40,6 45,7 56,3 73,7 80,8 52,7 65,0 71,3 45,6 57,3 51,2 

Párolgási többlet [mm] -22,9 -27,1 -13,3 15,7 52,3 72,2 127,3 79,0 27,7 3,0 -43,8 -42,2 

4.5.2.1. táblázat: Havi csapadék adatok és párolgási többlet. 

 

A 4.5.2.1. táblázat adataiból látható, hogy a párolgási többlet a nyári félévben, április és 
október között áll fenn, a téli félévben november – március csapadék többlet 
jelentkezik. Éves átlagban ~230 mm-es vesztességgel számolhatunk. Itt ki kell emelni, 
hogy az április és július vége között jelentkező veszteség jelentős mértékű (~270 mm), 
ezzel számolni kell a duzzasztások/ vízpótlás időzítésénél. 
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4.5.3. Talajvízszintek meghatározása és hatásuk 

A Cún-Szaporcai holtágrendszer nem táplálkozik felszíni hozzáfolyásból és a területre a 
párolgási többlet jellemző, így a mindenkori vízszintek alapvetően a talajvízszintekkel 
korrelálnak. Rendelkezésünkre állnak a holtág közvetlen közelében, a Kisinci tó és a 
Dráva között elhelyezkedő, K-8 jelű talajvíz megfigyelő kút (EOVX: 48533,3; EOVY: 
576551,5) vízszint adatai.  

A holtágrendszer tavainak vízszintjeire vonatkozóan a rendelkezésünkre álló, 2011. 
februári idősort használtuk fel.  

A talajvízáramlások feltérképezésénél segítséget nyújt a Dráva és a Fekete-víz napi 
felbontású vízállás idősora. 

4.5.3.1. ábra: A K-8 jelű kútban mért talajvíz szint és a Dráva, illetve a Fekete-víz vízállásának 

kapcsolata. 

 

A 4.5.3.1. ábra alapján megállapítható, hogy a vizsgált hároméves időszakban a Fekete-
víz és a talajvízszintek a Dráva fluktuációját követték. A Fekete-víz és K-8 jelű kút 
karakterisztikájának hasonlósága alapján feltételezhető, hogy a holtág mentén a 
talajvízszintek minimum a K-8-as szintet elérik. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a 
sokéves tapasztalatok alapján a holtágrendszer egyes szakaszai az évek folyamán 
állandó vízborítottsággal rendelkeznek, továbbá a K-8 jelű kútnál a Dráva erős leszívó 
hatása is érvényesül, előzetes becslést adhatunk a vizsgált terület talajvízszintjeire. 
Feltételezésünk szerint az észak-déli irányú áramlási zóna miatt a Kisinci-tó közelében 
az átlagos vízszintek a K-8 jelű kútban mért vízszintet 0,5-1,0 méterrel haladhatják meg. 
Ezzel kapcsolatban további megfigyelő kutak létesítése célszerű a tervezési területen. 
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4.5.3.2. ábra: Talajvízszintek alakulása a K-8 jelű talajvíz megfigyelő kútnál. 

 

A K8-as kút adataira támaszkodva számítható a holtág és a talajvízszint kapcsolata, 
Darcy törvénye alapján.  

 

A képletből levezethető az egységnyi idő alatt bekövetkezett vízszint változás a 
mederellenállás függvényében. A Darcy törvényből következik, hogy a leszívás mértéke 
a potenciálkülönbségek függvénye is, a talajvízszintek helyzetére a K-8 jelű kút 
adatsorából következtethetünk.  

Számításaink során több egyszerűsítéssel éltünk: 

• Az áramlás horizontális irányú; 
• A telített zóna a mederből elszivárogtatott víztérfogatokat rövid idő alatt 

elszállítja, azaz vízszint emelkedés a tavakból kilépő víz miatt nem jön létre; 
• Az evapotranspiráció és csapadék hatása nem érvényesül lokálisan; 

További kérdéseket vet fel a mederellenállási tényező nagysága. A K-8 jelű kútra 
vonatkozó talajtani vizsgálatok alapján a talaj felső, 1 m vastagságú rétege humuszos, 
1-4 m között pedig agyagos homok található. A holtág medre erősen kolmatált, iszapos, 
rosszabb esetben iszapos homokliszt jellegű. Ennek pontosítására további feltáró 
talajtani fúrásokat ajánlunk.  

4.6. A holtágrendszer számított vízállás idősora 

A beszivárgási viszonyok előrejelzéséhez a talajtani jellemzők tekintetében három 
talajtípust feltételeztünk (a K-8 és K-15 jelű kutak vízföldtani naplóinak 
felhasználásával). A meder anyag lehet: 

• Iszap és soványagyag keverék. 
• Iszap és iszapos homokliszt. 
• Iszapos homokliszt és homokliszt keverék. 
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Az adott talajféleségekre vonatkozó minimális és maximális szivárgási tényezőt a 4.6.1. 

táblázatban tüntettük fel. 

 
 k min [m/nap] k max [m/nap] 

Iszapos homokliszt 0,0864 0,00864 
Iszap 0,00864 0,000864 

Sovány agyag 0,00864 0,000864 

4.6.1. táblázat: Szivárgási tényezők (Herczog, 1962). 

 

A talajtani adottságoktól függően a holtág leürülésének (a víz talajvízbe szivárgásának) 
sebessége nagyságrendekkel változhat, így az eltérő elszivárgási sebességek miatt a két 
vízpótlás közötti időszakban a vízszint ingadozása kritikus lehet. A holtágrendszer 
vízszintszabályozásával kapcsolatban az alábbi kritériumokat fogalmaztuk meg: 

• A vízszintingadozás egy éven belül lehetőleg ne haladja meg a fél métert. 
• A vízutánpótlás szakaszokra osztva történjen, mivel a folyamatos vízutánpótlás 

sem az elöntési kockázatok szempontjából, sem pedig mennyiségi oldalról nem 
kedvező. 

• A vízpótlás éves szinten lehetőleg két feltöltéssel megoldható legyen. A 
vízutánpótlás időzítésének tervezésekor több szempontot kell figyelembe venni: 
elsősorban ökológiai és természetvédelmi szempontokat (pl. tavaszi 
madárköltés), illetve mennyiségi követelményeket (kisvízi időszakban történő 
vízpótlás elkerülése, az ökológiai vízhozam folyamatos biztosítása a Fekete-
vizen). 

• A mederfeltöltési időszak tartama ne haladja meg a két hetet, mivel a vízpótlás 
felügyeletét, költségét, munkaerő igényét minimalizálni célszerű. 

 

Az említett követelmények figyelembe vételével a talajtani jellemzők bizonytalansága 
miatt több szcenáriót vizsgáltunk. A holtágrendszer feltöltését közvetlenül megelőző, 
kezdeti vízszintjét minden esetben 92,00 mBf-nek feltételeztük. A vízszintváltozások 
kiegyenlítéséhez szükséges mennyiségeket a 4.6.2. táblázat foglalja össze. 

 
Talajfizikai jellemzők és 

feltötlési szcenáriók 
Vízszintcsökkenés az 

1. szakaszban [m] 
Pótlandó 

mennyiség [m3] 
Vízszintcsökkenés a 
2. szakaszban [m] 

Pótlandó 
mennyiség [m3] 

Iszapos meder + 
egyszeri töltés 

0,4 270 000 - - 

Iszapos meder + kétszeri 
töltés 

0,2 160 000 0,2 160 000 

Iszapos homokliszt + 
egyszeri töltés 

1,2 620 000 - - 

Iszapos homokliszt + 
kétszeri töltés 

0,5 300 000 1 540 000 

Homok és homokliszt + 
kétszeri töltés 

1,2 620 000 1,5 710 000 

4.6.2. táblázat: Vízszintcsökkenések és vízigények a 92,00 mBf abszolút magasságtól számítva. 
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A 4.6.1. – 4.6.5. ábrák mutatják a különböző talajfizikai jellemzők és feltöltési 
szcenáriók esetén kialakuló vízszinteket. Az ábrákon kék szaggatott görbe jelzi a 
holtágban kialakuló, abszolút vízszintek alakulását az idő függvényében, a csapadék és 
párolgás elhanyagolásával. A zöld színű görbe mutatja az abszolút vízszintek alakulását 
a csapadék és párolgás figyelembe vételével. A vízutánpótlást a görbében 
megmutatkozó függőleges „ugrás” jelzi. A vörös görbe mutatja a feltételezett 
talajvízszinteket. A számítások kezdete (nulladik nap) a feltételezett első töltés idejének 
megfelelően március 25-e. 

4.6.1. ábra: Vízszintváltozás az I. beszivárgási esetben (a meder iszap és soványagyag keverék 
jellegű), egyszeri feltöltés esetén. 

4.6.2. ábra: Vízszintváltozás az I. beszivárgási esetben (a meder iszap és soványagyag keverék 
jellegű), kétszeri feltöltés esetén. 
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4.6.3. ábra: Vízszintváltozás a II. beszivárgási esetben (iszap és iszapos homokliszt jellegű), egyszeri 
feltöltés esetén. 

 

4.6.4. ábra: Vízszintváltozás a II. beszivárgási esetben (iszap és iszapos homokliszt jellegű), kétszeri 
feltöltés esetén. 
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4.6.5. ábra: Vízszintváltozás a III. beszivárgási esetben (homok és homokliszt keverék), kétszeri 
feltöltés esetén. 

 

Optimista becslésnek tekinthető, ha a medret iszaposnak/agyagosnak feltételezzük 
(I. beszivárgási eset). Két feltöltéssel maximum ~25 cm-es éves vízszintcsökkenés 
várható (lásd 4.6.2. ábra). Egyszeri feltöltés is elégséges, ekkor közelítőleg fél méteres 
vízszintcsökkenésre lehet számítani (4.6.1. ábra). 

Rosszabb esetben a kolmatált meder iszapos homokliszt jellegű (II. beszivárgási eset)., 
a szivárgási tényező a szakirodalmi adatok alapján egy nagyságrenddel meghaladhatja 
az iszapét. A számításaink szerint ebben a szcenárióban az évi kétszeri töltés sem 
elegendő (lásd 4.6.3. és 4.6.4. ábra), a várható vízveszteség a szivárgással 1 m körüli. 
Ha a körülmények lehetővé teszik, évi háromszori feltöltést kell megvalósítani ebben az 
esetben. 

A homok és homokliszt keveréknél durvább szemcséjű talajoknál (III. beszivárgási eset) 
a vízszintek tartása állandó, illetve folyamatos vízutánpótlás nélkül nem lehetséges. A 
4.6.5. ábrából leolvasható, hogy a homoklisztes meder esetében a holtág 30-40 nap alatt 
leürül a talajvíz szintjére. 
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4.7. A holtág vízmérlegének összefoglalása 

A holtág vízmérlegére vonatkozó eredményeket a különböző beszivárgási esetekben a 
4.7.1. – 4.7.3. táblázatok foglalják össze. 

 

Csapadék Párolgás 
Beszivárgás I. 

eset 
Összesített 
vízmérleg 

Vízszint 
Aktuális 

vízmennyiség Hónap 
[m3] [m3] [m3] [m3] [mBf] [m3] 

Márc. 25 13892 9859 5893 -1860 91,986 798901 

Április 39074 50007 12034 -22967 91,937 764772 

Május 51423 87862 10194 -46633 91,859 711798 

Június 52519 99492 6434 -53407 91,752 642122 

Július 33402 114000 6908 -87505 91,634 568464 

Augusztus 39310 87060 9507 -57257 91,566 528239 

Szeptember 42142 58521 10101 -26480 91,537 511295 

Október 26788 28555 10208 -11975 91,547 516906 

November 29663 6992 9377 13293 91,571 531218 

December 30829 5420 9993 15416 91,593 544059 

Január 18682 5271 13228 183 91,597 546600 

Február 24631 8196 12802 3633 91,601 548873 

Márc. 25 16264 11542 6363 -1642 91,599 547635 

4.7.1. táblázat: Március 25-i töltéssel (90,5 mBf vízszintről 92,0-s mBf vízszintre) a leürülés mértéke 
1,5 m vastag iszap és soványagyag keverékű meder esetén. 

4.7.2. táblázat: Március 25-i töltéssel (90,5 mBf vízszintről 92,0 mBf vízszintre) a leürülés mértéke 
1,5 m vastag iszap és iszapos homokliszt keverékű meder esetén. 

Csapadék Párolgás 
Beszivárgás 

II. eset 
Összesített 
vízmérleg Vízszint 

Aktuális 
vízmennyiség Hónap 

[m3] [m3] [m3] [m3] [mBf] [m3] 

Márc. 25 13699 9722 56739 -52762 91,917 751459 

Április 36788 47080 100889 -111182 91,731 629119 

Május 45705 78093 68777 -101164 91,555 521642 

Június 44741 84757 29281 -69298 91,408 439976 

Július 27607 94220 28783 -95396 91,252 360730 

Augusztus 31039 68742 45318 -83021 91,118 298204 

Szeptember 31269 43422 43648 -55802 91,022 256599 

Október 18671 19902 38695 -39926 90,972 235734 

November 19795 4666 32945 -17816 90,944 224419 

December 19949 3507 28171 -11729 90,923 216731 

Január 11519 3250 46602 -38333 90,844 187711 

Február 14190 4722 35482 -26014 90,781 166641 

Márc. 25 9416 6682 13342 -10608 90,757 158231 
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Csapadék Párolgás 
Beszivárgás 

III. eset 
Összesített 
vízmérleg Vízszint 

Aktuális 
vízmennyiség Hónap 

[m3] [m3] [m3] [m3] [mBf] [m3] 

Márc. 25 11998 8515 398926 -395443 91,379 424496 

Április 23444 30003 212264 -218823 90,836 185140 

Május 26021 44460 -14043 -4396 90,796 171544 

Június 30289 57379 -109443 82352 90,975 237077 

Július 20709 70679 -14810 -35159 90,915 213817 

Augusztus 20891 46266 90929 -116304 90,648 129940 

Szeptember 16950 23538 42742 -49330 90,518 95967 

Október 9293 9906 19051 -19664 90,491 89938 

November 9617 2267 22431 -15082 90,456 84757 

December 10633 1869 -4942 13706 90,530 98936 

Január 4365 1232 80038 -76905 90,234 51902 

Február 3840 1278 5316 -2754 90,223 50536 

Márc. 20 3771 2676 -10060 11155 90,283 59051 

4.7.2.  táblázat:  Március 25-i töltéssel (90,5 mBf vízszintről 92,0 mBf vízszintre) a leürülés mértéke 
1,5 m vastag homok és homokliszt keverékű meder esetén. 

 

A vízmérleg számítások alapján megállapíthatjuk, hogy a Fekete-vízből történő 
vízpótlás műszakilag megvalósítható, ökológiailag fenntartható keretek mellett. A 
vízátadás egyes alternatíváinak részletes kimunkálásához azonban valamennyi 
érdekeltnek (természetvédelmi szervezetek, árvízvédelemért felelős hatóság, a területen 
gazdálkodó jogi és természetes személyek stb.) konszenzusra kell jutnia az előre 
jelezhető elöntési kockázatok, fenntartott vízszintek és talajvízszint változások 
ismeretének függvényében. Ezekre a kérdésekre a cselekvési tervben (Action Plan) 
fogunk alternatívákat kidolgozni, illetve egyeztetni. 

4.8. A Cún-Szaporcai holtágrendszer vízmérleg számításainak 
kalibrálása a Kisinci-tó és a K-8 jelű kút vízszint adatsorai alapján 

A felszíni víztest és a kétfázisú réteg között fellépő áramlási sebességek a Darcy-
törvény alapján meghatározhatók (lásd 4.5.3. fejezet). Az áramlási viszonyok 
számításához nélkülözhetetlen a mederáteresztő képesség ismerete, mely függvénye a 
mederanyag vastagságának és a szivárgási tényezőnek. Szakirodalmi adatok alapján a 
szivárgási tényező több nagyságrendnyi eltérést mutat különböző szerkezetű talajok 
esetében. Az általunk vizsgált talajtípusok szivárgási tényezői a k = 0,0864 – 
0,000864 m/nap tartományt fedték le.  

A helyszíni bejárás során megállapítottuk, hogy a meder gyengén kolmatált, előzetes 
becsléseink alapján legvalószínűbb szcenárióként az iszap – iszapos homokliszt 
talajtípust vehetjük figyelembe. 
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A kalibrációhoz rendelkezésre állt két hónap csapadék idősora, a szeptember-november 
elejére a Kisinci-tó vízállás adatsora, illetve a K-8 jelű kút talajvízszint adatai. Külön ki 
kell emelni, hogy a megfigyelési időszak rövid, valamint a mérések a Kisinci-tóra 
vonatkoznak, emiatt a kapott eredményeket fenntartással kell kezelni a teljes 
holtágrendszer tekintetében. A szivárgási tényező meghatározása iteratív eljárással 
történt. A csapadék és párolgási értékek figyelembevétele mellett a leürülési görbét a 
mért vízállássor görbéjére illeszttettük (lásd 4.8.1. ábra). 

4.8.1. ábra: Leürülési görbe illesztése a Kisinci tó vízállás értékeire. 

 

A mederellenállási tényező értéke c = 0,004 1/nap, mellyel egyenértékű a k szivárgási 
tényezővel, 1 m vastagságú mederanyagot feltételezve. Az eredmények alátámasztják 
korábbi feltételezésünket a legvalószínűbb mederanyagra vonatkozóan, mely az iszap- 
iszapos homokliszt határán van. Fontos kiemelni, hogy a kalibrálásnál a Kisinci-tó 
90,1 mBf kezdeti vízállásából indultunk ki, azaz a vizsgált időszakra jellemző 
vízborított meder rétegeinek szivárgási viszonyait tártuk fel. A duzzasztásból fakadó 
magasabb vízszintekhez tartozó rétegek szivárgási tényezőjét az említett okok miatt 
nem tudtuk figyelembe venni a kalibrálásnál. Amennyiben feltételezzük, hogy a 
mederanyag a holtágak teljes felületén homogén iszap- iszapos homok jelleget ölt, a 
kalibrált modell alapján a 91,5 mBf duzzasztási szint tartásához legalább két feltöltés 
javasolt éves viszonylatban. A 4.8.2. ábrán a c = 0,004 1/nap ellenállási tényezővel 
számolt, kétszeri (márciusi és június végi) 92,3 mBf szintre történő vízpótlás esetén a 
holtágban kialakuló vízszintek láthatóak. 
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4.8.2. ábra: Leürülési görbe karakterisztikája kétszeri duzzasztás esetében. 

 

A vízmérleg számítások alapján tehát megállapítható, hogy az előző fejezetben 
bemutatott, II. beszivárgási eset jól jellemzi holtág vízmérleg viszonyait. A jelenlegi 
üzemi vízszint tartásához (91,5 mBf) a vízmérleg számítások alapján kétszeri 
vízutánpótlásra van szükség. A holtág feltöltésének időpontját az adott év 
hidrometeorológiai körülményei alapján, a természetvédelmi és egyéb szempontok 
figyelembe vételével kell meghatározni. A fenti számításokat egy március 25-i és egy 
június végi feltöltés esetére készítettük el. Meg kell jegyezni, hogy a kalibrálás 
eredményeként meghatározott k = 0,004 m/nap szivárgási tényező a jelenlegi, mintegy 
90,1 mBf szinthez tartozó medret jellemzi. Várakozásaink alapján a teljes 
holtágrendszer szivárgási viszonyai magasabb vízszintek (91,5-92,0 mBf) esetén a 
vízszintek tartásának szempontjából kedvezőtlenebbek. A jelen projekt céljaként 
meghatározott 92,0 mBf abszolút vízszint tartása folyamatos vízutánpótlást igényelne, 
azonban a jelen számítások alapján a kétszeri 92,0 mBf-re történő vízutánpótlással 
biztosítani lehetne a nyári és kora őszi időszakokban a 91,5 mBf szintnél magasabb 
vízszinteket. 

4.9. A vízpótlást megalapozó számítások eredményeinek összefoglalása 

A 4.1. – 4.8. fejezetben bemutatott, részletes számítások eredményeit összefoglalva 
megállapítható, hogy a Cún-Szaporcai holtág vízutánpótlása nagy biztonsággal 
megvalósítható a Fekete-víz duzzasztásával, és a vízfolyás meghatározott rész-
vízhozamának a holtágba történő átvezetésével. Amennyiben a hidrometeorológiai 
körülmények lehetővé teszik, időszakos, kiegészítő vízpótlási lehetőségként szolgálhat a 
Dráva vizének holtágba történő vezetése a meglévő Kisinci-zsilipen keresztül. A 
csapadék, illetve talajvíz természetes úton adott időszakokban táplálhatja a holtágat, 
azonban ezekből a forrásokból a holtágrendszer mesterséges vízpótlása nem 
biztosítható.  
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A Fekete-vízből történő vízpótlást a műszaki-gazdaságossági, természetvédelmi és 
egyéb szempontok alapján célszerű két lépcsőben megvalósítani. A megalapozó 
számítások alapján a márciusi és júniusi vízpótlás javasolható, azonban a holtágrendszer 
feltöltésének pontos időpontját elsősorban a mindenkori aktuális hidrometeorológiai 
körülmények alapján kell meghatározni, figyelembe véve a projekt megvalósításában 
érdekeltet különböző szempontjait is. 

A fentiekben bemutatott számítások a koncepciótervek szokásos műszaki tartalmán 
messze túlmutatnak, azonban a rendszer komplex viselkedésének megértése és leírása 
érdekében elengedhetetlenül szükségesek. Mint látható, a részletes hidrológiai, 
hidraulikai elemzés alapján számos, elvileg lehetségesnek tartott vízpótlási alternatíva 
kizárható. 
 

5. TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK 

5.1. Vízpótlás a Fekete-vízből 

5.1.1. A meglévő árokrendszer adottságainak adódó lehetőségek és korlátok 

A 4. fejezetben ismertetett számítások alapján a Cún-Szaporcai holtágrendszer 
vízpótlása a Fekete-vízen történő duzzasztás és vízátvezetés alkalmazásával valósítható 
meg. A javasolt vízpótlási alternatíva esetén a duzzasztás és vízátvezetés helyét 
elsősorban a meglévő árokrendszer alkalmazásával célszerű kialakítani. A geodéziai 
felmérés alapján a holtág Fekete-vízből történő vízpótlására alkalmas árokrendszert az 
5.1.1. ábra szemlélteti. 

5.1.1. ábra: A geodéziai felmérés alapján a holtág Fekete-vízből történő vízpótlására alkalmas 
árokrendszer 
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Az 1. számú, meglévő árok a Szaporcai Ó-Dráva és a Fekete-víz Cúni-zsilip között 
húzódik, teljes hossza a geodéziai felmérés szerint 3043,18 m, kiágazásának helye: 
Fekete-víz jobb oldal 5+710 tkm, küszöbszint 90,57 mBf. A holtág felé történő 
betorkolás helye a holtág 4+590-es szelvénye. Az 1. számú árok hossz-szelvényét az 
5.1.2. ábra mutatja. 

 

 

5.1.2. ábra: Az 1. számú árok hossz-szelvénye 

 

Az 1. számú árok vonalvezetése a Cúni-zsiliptől a 2. számú árok becsatlakozásáig 
(375,86 m hosszú szakasz) viszonylag „alacsony”, majd ezt követően alkalmas lehet a 
víz Fekete-vízből történő átvezetésére. 0,5-1 ‰-es lejtést feltételezve a szükséges 
vízoszlop különbség a tervezett holtág üzemvízszinttől 1,6-3,2 m. Azaz a duzzasztási 
szint nagysága a Fekete-víz medrében - a Cúni-zsilip szelvényében 91,5 mBf 
üzemvízszintet feltételezve - 93,1-94,7 mBf. A geodéziai felmérés eredményei szerint 
ebben a szelvényben a töltéskorona magassága a jobb oldalon 95,70 mBf, a bal oldalon 
95,40 mBf. 

Az egyes számú árok hossza „rövidíthető” az 1. számú átmetszéssel, mely a 4+070-es 
szelvénynél csatlakozik a holtágba. Az 1. számú átmetszés hossz-szelvényét az 5.1.3. 

ábra mutatja. 
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5.1.3. ábra: Az 1. számú átmetszés hossz-szelvénye. 

 

Jelenleg az 1. számú átmetszés vonalában nincs árok, az 5.1.3. ábrán bemutatott hossz-
szelvény a terepet mutatja. Az 1. számú árok az 1. számú átmetszéssel összesen 1602,69 
m. 0,5-1 ‰-es lejtést feltételezve a szükséges vízoszlop különbség a tervezett holtág 
üzemvízszinttől 0,80-1,6 m, azaz a duzzasztási szint nagysága a Fekete árok Cúni-zsilip 
szelvényében 91,50 mBf üzemvízszintet feltételezve 92,30-93,10 mBf. Az 1. számú 
átmetszés nyomvonala alkalmas árok kialakítására, azonban ezen a területen jelenleg 
magántulajdonban lévő, mezőgazdasági művelésű ingatlanok helyezkednek el. 

Mindkét megoldásnál kritikus a Fekete-víz vízkivétele utáni 375,86 m hosszú szakasz. 
A vízátvezetéshez itt „függő meder” kialakítása lesz szükséges. 

A tervezett vízpótlási rendszer kialakítása során figyelemmel kell lenni a 2. számú árok 
funkciójának megtartására, azaz Cún település csapadékvíz elvezetés biztosítására, 
melyet ez az árok biztosít egyrészt a Cúni-zsilip felé, másrészt a holtág irányába az 1. 
számú árokba történő csatlakozáson keresztül. A 2. számú árok hossz-szelvényét az 
5.1.4. ábra mutatja. 
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5.1.4. ábra: A 2. számú árok hossz-szelvénye. 

 

A geodéziai felmérések eredményei alapján tehát a meglévő árokrendszer 
felhasználásával két lehetséges nyomvonalon is kialakítható a Fekete-vízből a Cún-
Szaporcai holtágrendszerbe történő vízátvezetés. 

5.1.2. A tervezéskor figyelembe veendő szempontok összefoglalása 

A vízpótláshoz szükséges beavatkozások megtervezésénél a terepi és a vízgazdálkodási-
vízépítési adottságok mellett a természetvédelmi szempontokat is figyelembe vettük. 
Ennek megfelelően: 

• A terület a Dráva felől a Cún-Szaporcai holtágrendszer alsó végében épült, 90,42 
mBf küszöbszintű, valamint a 90,15 mBf küszöbszintű Kisinci-zsilipen keresztül 
kaphat vízpótlást természetes úton, évente mintegy 40 nap tartóssággal; 

• Jelenleg a Cún-Szaporcai holtágrendszer egy részére kiadott üzemelési engedély 
91,50 mBf szintet ír elő, melyet a holtágrendszer vízpótlásánál is figyelembe 
vettünk; 

• A geodéziai felmérés alapján a maximális üzemvízszint 92,30 mBf, biztonsággal 
92,00 mBf szinten tervezhető gazdaságosan; 

• A tervezett vízpótlás ideje lehetőleg ne haladja meg a 4 hetet; 

• A Fekete-víz duzzasztási szintje lehetőleg ne haladja meg a 93,50 mBf szintet; 

• A holtágrendszerben a kotrási munkák lehetőleg mellőzendők, kivéve a legalsó, 
horgászati hasznosítás alatt lévő Kisinci-tó területét; 

• A vízpótlás ideje alatt Cún település csapadékvizeinek elvezetését is biztosítani 
kell; 
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• A vízpótlás lehetőleg a meglévő, 1. számú árkon keresztül történjen; 

• A vízpótlás az 1. számú árkon és az 1. számú átmetszésen keresztül is 
biztosítható; 

• A holtágrendszer tavaszi vízfeltöltése a megalapozó számítások alapján 
92,00 mBf szintig történjen, az ehhez szükséges duzzasztási szint a Fekete-vízen 
93,10 mBf. Ekkor a vízszínesések: 

o Az 1. számú árkon keresztüli vízpótlás esetén: 0,371 ‰; 

o Az 1. számú árkon és 1. számú átmetszésen keresztüli vízpótlás esetén: 
0,936 ‰. 

 

5.1.3. A javasolt műszaki beavatkozások 

A fenti szempontrendszer figyelembe vételével az alábbi műszaki beavatkozásokat 
javasoljuk. 

1. A holtágrendszer alsó végében a zárótöltésben („nyári gátban”) épült, jelenleg 
víztartásra alkalmatlan mentett- és víz oldali zsilipek átépítése úgy, hogy azok 
küszöbszintje egyezzen meg a Kisinci-zsilip küszöbszintjével, azaz a 90,15 mBf 
szinttel (a Dráva árvízvédelmi töltésében épült Kisinci-zsilip a holtágrendszer 
víztartására állékonysági szempontok alapján nem használható). 

2. Duzzasztó építése a Fekete-vízen, melynek helye a Pécsi-víz torkolata és a Cúni-
zsilip közötti szakasz, azaz a Fekete-víz 4+559 - 5+710 km közötti szelvénye. A 
Duzzasztó műtárgyat úgy kell kialakítani, hogy: 

o Duzzasztási időszakban biztosítani tudja a 93,10 mBf + 1 m duzzasztási 
szintet; 

o Duzzasztási időszakon kívül a Fekete-víz medrében az árvizek levezetése 
biztosított legyen; 

o Energia igényét lehetőleg megújuló energiaforrásból lássa el (napenergia 
vagy a Fekete-víz energiája).  

A fenti paraméterek szerinti duzzasztás nagysága 5,0 + 1,0 m = 6,0 m. 

3. Vízátvezetés kialakítása a Fekete-vízből a Cún-Szaporcai holtágrendszerbe. 

3.1. 1-es alternatíva. A meglévő 1. számú árok nyomvonalában a vízpótlást 
biztosító árokrendszer kialakítása. A megalapozó számítások során 
meghatározott paraméterekkel (duzzasztási szint a Fekete-vízen 93,10 mBf, 
feltöltési szint a holtágrendszerben 92,00 mBf, üzemvízszint a 
holtágrendszerben 91,50 mBf) a tervezett földmunka nagysága mintegy 
45000-55000 m3 hiány. A tervezett bevezetés helye a holtágrendszerbe: 
4+070 km szelvény. 

3.2. 2-es alternatíva. A meglévő 1. számú árok nyomvonalában a 2+112,74 – 
3+100,18 szakaszok között és a tervezett 1. számú átmetszés 
nyomvonalában a vízpótlást biztosító árokrendszer kialakítása. A 
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megalapozó számítások során meghatározott paraméterekkel (duzzasztási 
szint a Fekete-vízen 93,10 mBf, feltöltési szint a holtágrendszerben 
92,00 mBf, üzemvízszint a holtágrendszerben 91,50 mBf) a tervezett 
földmunka nagysága mintegy 5000-15000 m3 hiány. A tervezett bevezetés 
helye a holtágrendszerbe: 4+590 km szelvény. 

4. Vízkivételi műtárgy építése a Fekete-víz 5 +710 szelvényében a jobb oldalon a 
meglévő zsilip megtartásával. 

5. Vízkormányzó műtárgy építése 

5.1. 1-es alternatíva. Vízkormányzó műtárgy építése az 1. számú árok és a 2. 
számú árok csatlakozásánál mindkét csatlakozási helyen (1. számú árok 
1+175,56 és 2+667,32 km szelvénye, 2. számú árok 0+000 és 1+773,46 km 
szelvénye). 

5.2. 2-es alternatíva. Vízkormányzó műtárgy építése az 1. számú árok és a 2. 
számú árok csatlakozásánál (1. számú árok 2+667,32 km szelvénye, 2. 
számú árok 1+773,46 km szelvénye), valamint az 1. számú árok és 1. számú 
átmetszésnél (1. számú árok 2+112,74 km szelvénye, 1. számú átmetszés 
0+716,83 km szelvénye). 

6. Puffer tározó/szűrőmező kialakítása a Fekete-vízből átvezetett víz ideiglenes, 
vízminőséget javító tározása céljából a holtágrendszerbe történő bevezetés előtt. 

7. Osztó műtárgy építése a holtágrendszer vízbevezetésénél a holtágrendszer K-i és 
NY-i ág vízpótlásának szabályozása céljából. 

 

A Cún-Szaporcai holtágrendszer vízpótlását célzó, fentiekben javasolt műszaki 
beavatkozások további vizsgálata és részletes megtervezése az érdekeltekkel való 
egyeztetést követően a beavatkozási tervben (Action Plan) kerül kidolgozásra. 

5.2. Egyéb beavatkozások és fejlesztések 

Az előzetes „Master Plan” elsősorban a projekt kulcselemére, a Cún-Szaporcai 
holtágrendszer ökológiai célú vízpótlásának vizsgálatára koncentrált. A tervezett 
vízpótlási beavatkozásokhoz közvetlenül kapcsolódnak olyan beavatkozások és 
fejlesztések, amelyek a kialakításra kerülő, komplex vízgazdálkodási rendszer 
tervezésének megalapozását, üzemeltetését és a jövőbeni hatásainak vizsgálatát segítik 
elő. Emellett közvetve kapcsolódhatnak a térség gazdasági elmaradottságának 
csökkentését (a turizmus, mezőgazdaság fejlesztését) szolgáló intézkedések és 
fejlesztések. Utóbbiak feltétlenül részletesen vizsgálandók az Action Plan és Feasibility 
Plan kidolgozása során, jelen munkában csupán néhány lehetséges fejlesztési irányt 
mutatunk be. 

5.2.1. Monitoring és üzemirányítási rendszer tervezése, kialakítása és üzemeltetése 

Még a tervezés fázisában szükséges egy olyan monitoring rendszer megtervezése és 
kiépítése, amely információt szolgáltat egyrészt a vízpótlási rendszer műszaki 
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tervezéséhez, engedélyezéséhez és üzemeltetéséhez, másrészt aminek segítségével 
nyomon követhetők a jövőbeni beruházások környezetre gyakorolt hatásai. 

A kialakítandó monitoring rendszerrel kapcsolatos, a tervezést megalapozó legfőbb 
feladatok az alábbiak: 

• Csapadék, vízszint- és vízhozam-mérő hálózat megtervezése és kialakítása, mely 
közvetlen információt szolgáltat a vízpótlási rendszer részletes megtervezéséhez 
(és üzemirányításához): 

o A meglévő, kémes-cúni vízrajzi állomás fejlesztése (pl. távadós, 
ultrahangos vízhozam-mérő állomás); 

o A holtágrendszer vízszintjének folyamatos regisztrálása 3-4 ponton 
(távmérős vízmércék); 

• Finomabb felbontású és részletes talajvíz monitoring hálózat tervezése, kiépítése 
és üzemeltetése (talajvíz monitoring kutak létesítése, automata talajvízszint 
észlelés, rendszeres mintavétel és vízkémiai elemzés, adatértékelés stb.); 

• További talajfeltáró vizsgálatok elvégzése a szivárgási viszonyok pontosítása 
érdekében; 

• A Fekete-víz vízminőségének további vizsgálata, az állóvízzé válás és az 
eutrofizációs folyamatok (és azok hatásainak) előrejelzése, mérése és 
modellezése;  

• A Cún-Szaporcai holtágrendszerben található vízterek vízminőségének további 
rendszeres vizsgálata; 

• Biológiai monitoring rendszer üzemeltetése, különös tekintettel a 
természetvédelmi és a vízminőségvédelmi szempontokra.   

 

Ahhoz, hogy a kiépülő vízpótlási rendszer megbízhatóan és gazdaságosan üzemeljen, 
összehangolt monitoringra és üzemirányításra van szükség. Ennek érdekében a tervezést 
megalapozó monitoring tevékenységet a vízpótlást célzó beruházások megvalósítási és 
üzemelési fázisában célszerű tovább folytatni, illetve kiegészíteni. 

Az üzemirányítást segítő monitoring kialakításának egyik kiemelt szempontja, hogy 
alkalmazásával biztosítsuk, hogy a Fekete-víz duzzasztása ne okozzon kiöntéseket egy 
esetleges, a vízgyűjtőn kialakuló árhullám esetén. Ennek érdekében a holtágak töltése 
idején fokozott figyelmet kell fordítani a vízgyűjtőn kialakuló csapadék eseményekre és 
a kialakuló vízszintekre, hogy szükség esetén időben riasztani-figyelmeztetni lehessen a 
duzzasztó kezelőjét a duzzasztás megszüntetésére. A hosszú távú monitoring feladata 
továbbá a tervezett beruházások vízminőségre és ökológiai állapotra gyakorolt 
hatásainak nyomon követése. 

A fentiekben vázolt monitoring rendszerre épülve szükséges a vízpótlás üzemirányítási 
rendszerének kialakítása (feladatkörök lehatárolása, üzemeltetési protokoll kialakítása, 
számítógéppel vezérelt irányítás kiépítése stb.).  



A Cún-Szaporcai holtágrendszer revitalizációja 

 

Végső “Master Plan”  83 

5.2.2. Vízrendezés, művelési ág váltás, úthálózat fejlesztése 

A vízpótlás a 4. fejezetben bemutatott elemzések alapján részben a meglévő 
csapadékvíz elvezető árok felhasználásával történhet, illetve jelenleg mezőgazdasági 
művelés alatt álló területeken történő árok kialakítását igényli. A tervezett duzzasztás 
mezőgazdasági és lakott területeket is érint, ezért a mély fekvésű területek 
vízrendezésével fokozottan foglalkozni kell. Ehhez is kapcsolódóan célszerű a jelenlegi 
területhasználatok felülvizsgálata. 

A projekt megvalósítási fázisát követően a környező, meliorált gazdasági területek 
gyepesítését kell szorgalmazni (ökológiai pufferzónák kialakítása). Hosszabb távon 
foglalkozni kell a holtágrendszerbe ékelődött „belső” szántóterület funkcióváltásával is, 
esetlegesen az eredeti, őshonos faállomány visszatelepítésével, vagy nedves 
kaszálórétként kialakított funkcióval. Összességében kívánatos lenne a hagyományos 
gazdálkodási formák visszaállítása, így a környéken található fás legelők újbóli 
használatba vétele.  

Az 5.1.3. fejezetben megjelölt vízgazdálkodási műtárgyak, illetve a tervezett turisztikai 
létesítmények megközelítését biztosítani kell. A szükséges fejlesztéseket a projekt 
megvalósítási terve (Action Plan) fogja részletezni.  

5.2.3. Turisztikai fejlesztések  

 

A terület viszonylag érintetlen, így a természeti és egyéb régiós értékek bemutatása, az 
ökoturizmus alapozhatja meg a turisztikai fejlesztéseket. 

A természeti értékek bemutatását szolgálják a Duna-Dráva Nemzeti Park 
látogatóközpontjai (Gemenc-Bárányfok, Drávaszentes), valamint tematikus kiállításai 
(pl. az abaligeti denevérmúzeum, vagy a mattyi madár-emlékpark). Különleges 
vonzerőt képvisel a Somogy megyei Petesmalomban található Vidrapark. A természeti 
értékekkel való ismerkedést szolgálják a tanösvények, valamint 2006-tól a 
nagyközönség számára meghirdetett, előre meghatározott időpontokban lebonyolításra 
kerülő, szakvezetéssel egybekötött túrák. 

A természetvédelem és a turizmus szempontjából fontos lenne a - védett területek 
elhelyezkedése miatt - a határmenti együttműködés bővítése Horvátország és 
Magyarország között, ezáltal a Duna-Dráva Nemzeti Park területétől délre elterülő 
védett területek (Kopácsi-rét) összefüggő, nemzeti parki védettségének elérése, közös 
turisztikai termékfejlesztés megvalósítása. 

A holtágrendszer közvetlen környezetében megvalósítandó turisztikai fejlesztéseket 
feltétlenül a Dél-Dunántúli Turisztikai Régió turizmus fejlesztési stratégiájához, az Ős-
Dráva Programhoz és egyéb területfejlesztési tervekhez kapcsolódóan kell megtervezni 

A Dél-Dunántúl idegenforgalmi-turisztikai adottságai sokrétűek. A tervezési terület 
környezetében elsősorban a Dráva-menti vízi és kerékpáros turizmus jelent fejlődési 
potenciált, hiszen ez a régióban egy olyan tájegység, amely nem tartozik valamelyik 
üdülőkörzetbe, mégis jelentős turisztikai vonzerővel rendelkezik.  
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A területen található holtágak keletkezése más-más időre tehető, hiszen a folyó 
folyamatosan változtatta nyomvonalát. A medervándorlás következtében lefűződő 
mederkanyarulatokból kialakuló holtágak feltöltődtek, ettől függetlenül kivétel nélkül 
problémát okoz a vízhiány, még azon holtágak esetében is, amelyek konkrétan nem 
hasznosítottak. A hasznosított (pl. horgászattal) holtágaknál ez a probléma még több 
gondot okoz, hiszen itt a tartós és egyenletes vízszint meglétében érdekeltek az 
üzemeltetők. 

Az Ormánságfejlesztő Társulás Egyesület Ős-Dráva Programjának Vízügyi Műszaki 
terve a holtágakat a lehetséges hasznosítás szempontjából alapvetően két csoportra 
osztja: 

• A természetvédelmi oltalom alatt nem álló holtágak esetében a jóléti (horgászati, 
stb.) hasznosítás jöhet szóba, különösen azoknál a holtágaknál, amelyek 
települések közelében, vagy jól megközelíthető helyen vannak. Ezek a vízterek 
terv szerint a jövőben jóléti tavakként működnének, amelyeknél fontos a 
megfelelő (min 1,5 m-es) vízmélység és a hasznosításnak kedvező jó (nem 
magas trofitású) vízminőség. Ehhez állandó és folyamatos vízpótlás és a vízszint 
megfelelő szabályozhatóságának biztosítása szükséges. Mivel az Ős-Dráva 
program a tavak évenkénti leürítését nem tervezi, a vízpótlásnak két alapvető 
funkciója van: a párolgási és szivárgási veszteség pótlása és a folyamatos 
vízcserével az oxigénbevitel valamint a tápanyag feldúsulás megakadályozása. 

• A természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy ilyen szempontok szerint 
fenntartandó vízterek esetében is fontos a vízpótlás, de annak pontos 
szabályozhatósága, a víz mélysége és a víz jóléti hasznosításnál megkívánt 
vízminőségi követelmények teljes körű biztosítása nem célja a programnak. 
Ebben az esetben a vízellátás célja alapvetően vizes élőhelyek fenntartása, 
illetve kialakítása. Ezeknél a holtágaknál a területen tervezett beavatkozásokat 
minimalizálni kell és pontosan meg kell határozni a vízellátás célját, a szabad 
vízfelületek és az egyéb zónák arányát. Nem kell feltétlenül állandó vízszintet 
tartani, hiszen az nem egy természetes állapot, azonban a kiszáradást meg kell 
akadályozni. 

 

Folyóvizeink közül a Dráva mente és környezete még viszonylag érintetlen, a 
természetet és a falusias vidéket kedvelők számára számos lehetőséget tartogat. 

Teljes szakasza nemzeti park védettségű terület, aminek kezelője – egyben a 
természetvédelmi szakhatóság – a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az országban 
elsőként ide vonatkozóan hozott létre szabályozást a látogatás jogi feltételein túl a 
látogatószámra vonatkozóan, tekintettel az érzékeny terület terhelhetőségére. Ennek 
értelmében az engedélyezett időszakokban két naponta maximum 30 fő kenus 
vízitúrájához adnak ki engedélyt, ami a csoport létszámától függetlenül 100 ezer 
forintos illeték lerovásával jár 2006 évtől. Az egyébként is igen limitált számú 
vendégkört ez tovább fogja csökkenteni. A drávai evezés még inkább az exkluzív 
turizmus kategóriába tolódik. Ugyanakkor az egyre emelkedő árak és szigorodó 
feltételek nem jártak együtt szolgáltatás színvonal emelkedésével, illetve a komfort 
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fokozat fejlesztéssel (a pihenő és táborhelyek változatlanul egészen nomád 
körülményeket nyújtanak a vendégeknek). Fejlesztésük szükséges, sürgős feladat, 
tekintettel a részben a gátakhoz kapcsolódó Három Folyó (Mura-Dráva-Duna) 
Kerékpárút vendégkörével közös használhatóságra. Ismert tény, hogy az Ormánság nem 
rendelkezik alternatív szálláshely kínálattal, így nem csak a Dráva, hanem az egész 
térség turisztikai feltárását akadályozza a folyóparti pihenő és táborhelyek 
fejlesztésének elmaradása. 

Tekintettel a szálláshelyek hiányára a Cún-Szaporcai holtágrendszer környezetében, 
célszerű egyrészt a falusi turizmus rendszerének kiépítése, másrészt természet-közeli 
szálláshelyek (pl. kempingek) létrehozása.  

A vízi turizmus fellendítését szolgálta, hogy négy Dráva-menti településen (Barcs, 
Drávatamási, Drávasztára, Drávaszabolcs) ponton kikötőket építettek. A Duna és a 
Dráva mentén létrejött, csaknem 50 ezer hektáros Duna-Dráva Nemzeti Park – 
amelynek négyötöde a három megye területére esik – a régió legkiterjedtebb országos 
jelentőségű védett területe.  

A kerékpáros turizmus fejlesztésére ideálisak a régióban a körülmények, a lehetőségek 
azonban eddig csak korlátozottan lettek kihasználva. A változatos, de nem túlságosan 
tagolt domborzat, a nagy kiterjedésű erdők, a vizes területek nagy száma mind vonzó 
környezetet teremt a kerékpáros turizmus számára. 

A turisztikai tervezések alapdokumentációja a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 
(2005-2013), mely fő célként az életminőség javítását jelöli meg a turisztikai 
fejlesztések hatásaként és ehhez igazítja a stratégia célrendszerét és prioritásait, így ezt 
vették alapul a Dél-Dunántúli Turisztikai Régió turizmusfejlesztési stratégiájának 
készítői. (5.2.1. ábra) 
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5.2.1. ábra: A Dél-Dunántúli Turisztikai Régió Turizmusfejlesztési stratégiájának összefoglalója. 

 

A célrendszer tervezésénél értékalapú és célállapot alapú tervezéssel konkretizálja az 
egyes célokat és a hozzájuk rendelt indikátorokat. A célok és prioritások összhangját 
egy mátrix alapú táblázatban összegzi, mely alapul szolgálhat a regionális turisztikai 
tervezésnek is. 

 

Az NFT II. és a hozzá kapcsolódó Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program (ROP) 
dokumentációi a 2007-2015 közötti időszakra a turizmust kiemelt prioritásként kezelik, 
így az megjelenik a stratégiai célok között, melyet a Dél-Dunántúli Turisztikai Régió 
turizmusfejlesztési stratégiájának készítői figyelembe vettek munkájuk során. 
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A Dél-Dunántúli ROP 3 átfogó stratégiai célja között mindhárom esetben a turisztikai 
kapcsolódás megnevesített formában szerepel, úgy mint a: 

• „Magas környezeti minőségű modellrégió”, amelyben a turizmus a szelíd 
turisztikai terméktípusokkal teszi fenntarthatóvá a környezet állapotát és 
minőségét. 

• „Helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság” specifikus céljai között a 
közvetlen turisztikai prioritások mellett a kulturális ipar és az egészségipar 
regionális prioritásai szinte minden elemében érinti annak turisztikai vonzatait. 

• „Stabilizálódó népességszám és erős társadalmi szolidaritás régiója” 
kialakulásához a turizmus vidékfejlesztő hatása erős kapcsolódási szegmense e 
prioritásnak. 

• A Dél-dunántúli ROP a 3 átfogó célrendszert területi stratégiai célokra is 
lebontja, amely a turisztikai tervezés számára a területi márkák megjelenítésének 
fontos alapja. 

• „Országos növekedési pólusként” definiálja Pécs városát, melynek napi 
aktualitása a Pécs Megyei Jogú Város közgyűlése által elfogadott 
pólusfejlesztési terv. Ennek tengelyében a kulturális és egészségipari projektek 
szerepelnek, összekötve az Európa Kulturális Fővárosa városrész-rehabilitációt 
is szolgáló programjaival. 

• „A regionális növekedési zónák térségének” kijelölésénél több esetben a 
turisztikai aktivitás is alapjául szolgált, így a területi márkák megnevesítése a 
turisztikai stratégiai programban koherensen összefügg a ROP tervezési 
dokumentációval. (Szekszárd és térsége – Duna tengely, Kaposvár – Dombóvár 
tengely, a Balaton és háttérterülete) 

• „Karakterisztikus fejlődési pályára állítandó vidéki térségek” kategóriájában 
szakmai tervezési hibának véljük a turizmus megnevesítésének a hiányát, 
nyilvánvaló az összefüggés a rurális térségek stabilizációja és a vidéki turizmus 
között. 

 

A tervezői szemléletváltás nyilvánul meg a partnerségi kapcsolatrendszer 
hangsúlyozásával, melyben kiemelt szerepet szántak a régió turisztikai 
menedzselésének. 

A pályázati követelményeknek megfelelően a turisztikai kínálat-és kereslet elemeinek, 
valamint a turizmus keretfeltételeinek áttekintésével a helyzetelemzést lezáró SWOT 
analízis összegzi a továbblépés lehetőségeit. 

A helyi partnerséget az adott térségen belül kell kialakítani és működtetni. Az utóbbi 
években felerősödött az idegenforgalom területfejlesztési rendszerhez történő 
integrálódása. Ezt a folyamatot erősíti az is, hogy fejlesztésre, marketingre, 
programokra elérhető források 2005-ben és 2006-ban is a regionális területfejlesztési 
tanácsok döntési mechanizmusain keresztül juthattak el a turizmus szereplőihez. Az 
ágazat számára hosszútávon meghatározó lesz, az hogy a készülő NFT II-ben a 
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turizmus, milyen területei kapnak kiemelt prioritást és, hogy a ROP-on belül, milyen 
indikatív forrás allokáció lesz meghatározva a turizmusfejlesztést szolgáló 
intézkedéseknél. 

Ezért a Dél-Dunántúli Turisztikai Régió turizmusfejlesztési stratégiájának készítői a 
partnerség fejlesztése, kiépítése során első helyre rangsorolják a területfejlesztés 
szervezeti rendszerével való tartalmi kapcsolat építését. (5.2.2. ábra) 

 

 
5.2.2. ábra: A turizmus és területfejlesztés kapcsolatrendszere. 

 

A turizmus hatékony fejlesztését, a kölcsönösen előnyös együttműködések szervezését 
és működtetését csak területi elven, decentralizált fejlesztéspolitika mentén lehet 
hatékonyan biztosítani. Ezért fogalmazódott meg a Nemzeti Turizmusfejlesztési 
Koncepcióban az, hogy a jövőben a regionális turisztikai testületek (RIB-ek) és 
turisztikai ügynökségek (jelen formájukban MT Rt. RMI-k) a regionális fejlesztési 
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tanácsokhoz, illetve ügynökségekhez kapcsolódva működjenek. Ezzel szemben ma két 
egymással többnyire párhuzamosan működő területfejlesztési, és turizmus marketing 
rendszer működik. (5.2.3. ábra) 

 

 
5.2.3. ábra: A turisztikai marketing regionális struktúrája. 

 

A kettő kapcsolatát, hatékony együttműködést egy regionális desztináció menedzsment 
szervezet kialakítása biztosíthatná. 

Dél-Dunántúl kedvező adottságokkal rendelkezik az ökoturizmus számára, a 
természetet és a falusias vidéket kedvelők számára számos lehetőséget tartogat. 
Folyóvizeink közül a Drávamente európai viszonylatban is kiemelkedő természeti 
értéket képvisel. A Duna és a Dráva mentén húzódó, csaknem 50 ezer hektáros Duna-
Dráva Nemzeti Park – amelynek négyötöde a három megye területére esik – a régió 
legkiterjedtebb országos jelentőségű védett területe. Az ökoturizmus egyik speciális 
kínálati elemét jelentik az erdei keskeny-nyomközű kisvasutak. Dél-Dunántúlon öt ilyen 
kisvasút üzemel: az almamelléki, a kaszói, a mesztegnyői, a gemenci és a pécsi. 
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Dél-dunántúlon vízparti üdülőterületek alakultak ki a mesterséges tavak körül, a 
legjelentősebb ezek közül Orfű, Abaliget, Kovácsszénája térsége. Az itt létrehozott 
tórendszer értékes halállománynak és madárrezervátumnak nyújt élőhelyet és a vízi 
sportokhoz is biztosítja a feltételeket. Fontos víziturisztikai célterületek a Kaposvár 
melletti Deseda-tó, a Tolna megyében lévő Fadd-Dombori, a gyékényesi Kotró-tó, 
utóbbi könnyűbúvárok kedvelt célpontja a tiszta víz és a nagy vízmélység miatt. A 
folyóparti turizmus (kajak- kenutúrák, ill. kishajós kirándulások) a Dráván és a Dunán 
jelentősek. A horgászturizmus számára kedvező adottságokkal rendelkezik a régió, mint 
a folyóvizek, mind a természetes, mind a mesterséges állóvizek mentén lehetőség van e 
tevékenység végzésére. 

A természetvédelmi oltalom alatt álló területek zavartalanságának megőrzése azt 
indokolja, hogy a turisztikai fejlesztéseket a jelenleg horgásztóként használt Kisinci-tó 
környékén valósítsuk meg. A területen kisebb halászati és ökológiai bemutatóhely, 
valamint egy néhány faházból álló kemping kialakítását javasoljuk. A Kisinci-tó és a 
Hobogy közé egy madármegfigyelő torony építését tervezzük, melyhez egy rövidebb 
tanösvény kapcsolódik. A hobogyi nádas területén egy, a madárgyűrűzést segítő 
pallósor épülne, amely a tudományos és természetvédelmi munkát segítené. A Kisisnci-
tónál kialakítandó „öko-komplexum” lehetővé tenné táborok, tanulmányutak 
szervezését.  

A drávai vízi turizmus nem lesz a régió húzóterméke, de fejlesztése esetén az exkluzív 
turisztikai kategóriában a régió egy jellegzetes színfoltja lehet, mely 
természetközelségével, természetbarát voltával hozzájárul a régió turisztikai imázsának 
építéséhez. 

Ki kell emelni a barcsi székhelyű Dráva Tours Kft működését, mely számos kiegészítő 
szolgáltatást kínál (a kenu kölcsönzésen, túra vezetésen túl biciklit, motorcsónakot, 
terepjárót kölcsönöznek, visszfuvart biztosítanak a vízi túrázóknak, sőt, egy lovas 
turisztikai bázis létesítésébe kezdtek 2005-ben). 

Az árvízvédelmi fővédvonal része a jelenlegi kerékpárút hálózatnak. A tervezett 
turisztikai fejlesztések magukban foglalják a töltések járhatóságának javítását, illetve 
pihenőhelyek kialakítását. A megfelelő hálózat kialakításának érdekében a Fekete-víz és 
a fővédvonal keresztezésénél egy kerékpárral is járható híd megépítése szükséges.  

A drávai vízi turizmushoz kapcsolódóan a holtág térségében Majláthpusztánál egy 
vízitúra táborhely kialakítása tervezett, ahonnan a holtágrendszer egyes pontjai könnyen 
megközelíthetők, ugyanakkor minimalizálható a DDNP területén az élővilág zavarása. 
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5.2.4. A megvalósítás egyéb kérdései 

5.2.4.1. Terület igénybevétel 

A tervezett beavatkozások megvalósításához szükséges a terület feletti rendelkezés 
jogának megszerzésével összefüggő feladatok számbavétele. Ezt a munkarészt négy 
alfeladatra bontva, külön kell kezelni: 

1. A duzzasztó és a vízkivételi műtárgyak terület igénybevétele, a jelenlegi 
vízgazdálkodási célú, VIZIG kezelésű terültek határain belül (ebben az esetben 
csak a tulajdonosi hozzájárulás megszerzése szükséges); 

2. A vízelvezető árokrendszer felújításához, bővítéséhez szükséges területek 
lehatárolása, (új területek kialakítás, telekmegosztás, engedélyezés megvásárlás 
vagy közcélú kisajátítás útján); 

3. A vizes élőhelyek (holtágak) műtárgyainak rekonstrukciójának területigénye és 
a kotort iszap/mederanyag elhelyezésének területigénye (befogadói nyilatkozat 
szükséges a terület tulajdonosától); 

4. A revitalizáció alá vont állóvizek (holtágak) pufferzónájának területi 
lehatárolása, a szükségesnek vélt mértékű művelési ág változás előkészítése. 

A területhasználatokkal kapcsolatos konkrét problémákat azt követően érdemes 
elemezni, miután a konkrét műszaki megoldások - a műszaki megvalósíthatósági 
vizsgálatokon - túl kiterjeszthetők lesznek és részletes elemzésére kerülnek a környezeti 
hatásvizsgálatokban.  A hatásvizsgálati alternatívák elemzéséből levonható 
következtetések alapján szükségessé válhat újabb vagy módosított területigények 
véglegesítése is.  

 

5.2.4.2. A duzzasztás és a vízpótlás hatásai 

A környezeti hatásvizsgálat során hangsúlyosan szükséges vizsgálni az alábbi 
kérdéseket: 

• Szükséges-e a duzzasztás hatása miatt negatív hatásokkal számolni, melyeket 
további beavatkozásokkal enyhíteni kell, és ha igen, milyen intézkedésekkel 
lehet minimalizálni az esetlegesen jelentkező  kedvezőtlen hatásokat? 

• Szükséges-e a kivett, átvezetett víz kezelése vízminőségi oldalról (szűrőmező, 
sankolótér, stb.)? Milyenek a vízminőségi adottságok, melyek ezek jelenlegi 
évszakos változásai és hosszabb távú trendjei? Az átadott víz minősége alapján 
milyen lesz a védett vizes élőhelyeken (holtágakban) kialakuló várható 
vízminőség?  

• Szükséges-e a vízpótlással érintett vízterek térbeli szeparálása, illetve, hogy az 
eltérő vízszintek fenntartásához milyen kiegészítő létesítmények szükségesek? 
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• A természetvédelmi kezelés és az egyéb hasznosítási lehetőségek mennyiben 
erősítik vagy éppen gyengítik-e egymást, megteremthető-e az összhang az eltérő 
érdekek között? Milyen módszerekkel? Hogyan lehet az esetlegesen 
ellentmondó célok megvalósulását folyamatosan ellenőrizni? 

•  A vízminőség, illetve a természeti értékek megőrzéséhez állapotának 
javításához mennyire fontos kérdés a pufferzóna kialakítása? Hol és mekkora 
területű pufferzónák lesznek szükségesek? 

 

A környezeti változások előrejelzését részletes környezeti hatásvizsgálat keretében 
szükséges elvégezni, tekintettel arra, hogy a cél a kritikus időszakokban a 
természetvédelmi területeteken lévő vizek vízpótlásának biztosítása, a meglévő vízi 
létesítmények állapotának javításával, illetve újabbak létesítésével. Ezeket a 
műtárgyakat a környezetvédelmi engedélyben is meg kell jelölni. Az előzetes hatósági 
konzultációkat követően célszerű a részletes környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás 
megindítását kezdeményezni. 

A természetvédelmi védettségre tekintettel a Natura 2000 területként nyilvántartott 
akcióterületre, külön Natura 2000 hatásbecslés is készítendő. 

A vízpótló rendszer megvalósítása vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység, 
működtetése a társág vízgazdálkodási rendszerébe illesztendő, amit vízjogi üzemeltetési 
engedély fog szabályozni. Ehhez előzetesen tisztázandó a vízügyi műszaki 
követelményrendszer (EE) is. 

 

5.2.4.3. A fenntarthatóság kérdései 

A fenntarthatóság kérdéseit részletesen a 2012-ben elkészülő Akcióterv és Pénzügyi 
Terv fogja tárgyalni.  

 

5.2.4.5. Kapcsolódás a helyi/regionális irányelvekhez, stratégiákhoz 

A tervezett fejlesztések számos már jelenleg is meghirdetett és nemzeti, illetve 
regionális szervezethez, pályázati rendszerhez és szakpolitikához kapcsolódik. Ezek – 
felsorolásszerűen – az alábbiak:   

Országos, regionális és megyei területfejlesztési politikák: 

• Új Széchenyi Terv 

o Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program 

� Komplex Turisztikai fejlesztési prioritás 

� Infrastruktúra- és környezetfejlesztési prioritás 

• Regionális Turizmus-fejlesztési Stratégiák, Dél-Dunántúli Régió 

• Dél-Dunántúl területfejlesztési Koncepciója 
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• Dél-Dunántúli Régió Stratégiai Fejlesztési Program 

• Baranya megye Területrendezési Terve 

• Baranya megye Terület-Fejlesztési Koncepciója és Programja 

• Sellyei Kistérség Területfejlesztési Koncepciója 

 

Országos, regionális és megyei szakpolitikák: 

• Nemzeti Környezetvédelmi Program 

• Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 

• Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv  

o Dráva részvízgyűjtő Terve 

� Fekete víz tervezési alegység terve 

• Baranya megye Környezetvédelmi Programja 

• Ormánságfejlesztő Társulás Egyesület  Fejlesztési Programja 

• Ős-Dráva programok, különböző megközelítési helyi közösség és 
térségfejlesztési alprogramok (DDKÖVIZIG; Ormánság Alapítvány) 

• Magyar-Horvát határvízi kormányköz együttműködés alapján működő 
Vízgazdálkodási Bizottság dokumentumai 

 

5.2.4.6. „Jó gyakorlatok” azonosítása 

A folyószabályozás következtében lefűződött, majd az árvédelmi töltések megépítése 
folytán az árvízi elöntésektől is mentesült holtágak elhalása, feltöltődése régóta 
foglalkoztatja a magyar vízgazdálkodás szakértőit. Már évtizedekkel ezelőtt készültek 
felmérések, koncepció tervek a revitalizáció szükségességéről és a holtágak hasznosítási 
lehetőségeiről, azonban az érdekeltségi és tulajdon viszonyok bonyolultsága, költsége 
miatt a vízpótlási megoldások a gyakorlatban nem valósultak meg. A megvalósult 
revitalizációk általában a mederkotrásokra szorítkoztak.  

Ezzel szemben a hullámtérben lévő holtágak, mellékágak vízpótlásának megoldására 
találunk megvalósult példákat a Dél-Dunántúlon is. Jelenleg folyamatban van több 
projekt is a Dráva mentén amelyek a mederátvágások révén létrejött mellékágak 
revitalizációját hivatottak megoldani a folyamatos frissvíz ellátás magvalósításával. A 
több évszázados múltra visszatekintő folyamszabályozási beavatkozások számos olyan 
mellékágat hoztak létre, amelyek ma már csak a jelentősebb árhullámok idején kapnak 
vízutánpótlást és egyre inkább feltöltődnek és elvesztik a folyóra jellemző ökológiai 
sajátosságaikat. Ezek a példák azt az irányzatot képviselik, hogy a revitalizációt 
differenciáltan célszerű alkalmazni, vagyis nem cél az eredeti állapot visszaállítása, de 
azt sem szabad hagyni, hogy ezek a vizes élőhelyek teljesen felszámolódjanak. 
Mérlegelni kell, hogy milyen az az ökológiai struktúra, amit érdemes és célszerű 
mesterségesen állandósítani a két végállapot között és a beavatkozásokat, azok mértékét 
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és módját annak megfelelően kell kiválasztani. Lényeges szempont volt ezen 
beavatkozások tervezésénél, hogy milyen szinten, milyen vízhozammal és milyen 
gyakorisággal történjen meg a frissvíz pótlása. Ezeket a szempontokat kell, kellett 
érvényesíteni a Cún-Szaporcai holtágrendszer vízpótlásának tervezésekor is. 

 

A vizsgált holtágrendszer vízháztartási paramétereinek becslésére és távlati 
előrejelzésére új módszertant fejlesztettünk, amelyet a közép-kelet-európai régió számos 
területén kisebb adaptációt követően alkalmazni lehet. 

A tervezett vízellátó rendszer bevezetésével megvalósítható a holtágrendszer jobb és 
szabályozott módon történő vízellátása, amely hozzájárul a vizes élőhely hosszútávon 
történő fennmaradásához és ellene hat a klímaváltozás és feliszapolódás előnytelen 
folyamatainak. 

A jó gyakorlatot tekintve a projekt megvalósítását követően a következő további 
előnyökkel számolhatunk: a vizes élőhely hosszú távú fennmaradása, élőhely-védelem, 
kiemelt madár fészkelő és élőhelyek fennmaradása, ökoturizmus fejlesztése, sport-
horgászat fejlesztése, természetvédelmi megfigyelő táborok és madár-várták létesítése 
és fenntartása. A kisrégiót tekintve mindez munkahely-teremtéssel is járhat. 

 

A Master Plan fejlesztése során új módszertant alkalmaztunk a vízháztartás 
számításaihoz, illetve az elzáródott mellékági rendszerek frissvíz-utánpótlásának 
megtervezéséhez. A kifejlesztett módszertan a hazai mellékági rendszerek nagy 
többségénél gyorsan és hatékonyan alkalmazható a revitalizációs tervezés során. A 
tervezett beavatkozások egybehangzóan tükrözik a következő regionális és nemzeti 
tervek, programok és direktívák céljait: 

• Nemzeti Környezetvédelmi Program 

• Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 

• Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv  

o Dráva részvízgyűjtő Terve 

� Fekete víz tervezési alegység terve 

• Baranya megye Környezetvédelmi Programja 

• Ormánságfejlesztő Társulás Egyesület Fejlesztési Programja 

 

A projektben közreadott vízháztartási számítási módszer széleskörűen alkalmazható a 
hazai és regionális vizes élőhely rehabilitációs projektekben. Ebben a tekintetben a 
kedvezményezettek köre a Nemzeti Parkokban, a Vízügyi Igazgatóságokban jelölhető 
meg elsődlegesen. 

A kifejlesztett módszertant olyan, több-célú vízgazdálkodási környezetben értelmeztük, 
ahol eltérő és egymásnak ellentmondó vízgazdálkodási értékek és érdekek ütköztetése 
szükséges. A módszertan felhasználásával kezelhető például az időben változó 
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ökológiai vízigény optimalizálása, a száraz időszakban jelentkező öntözővízi csúcs-
vízigény egyidejű figyelembevételével. 

Figyelembe véve a hazai vízgazdálkodási és környezetvédelmi jogszabályokat, a projekt 
során fejlesztett módszertan egyszerűen adaptálható a környezeti hatásvizsgálatok 
során, illetve a vízjogi engedélyezési eljárások során szükséges számítások 
elvégzéséhez. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A „Master Plan” készítése során alapvető célként tűztük ki a Cún-Szaporcai 
holtágrendszer természetvédelmi, ökológiai és turisztikai értékeinek megóvását, illetve 
hosszútávon történő megőrzését. A cél elérésének egyik kulcseleme a holtágrendszer 
ökológiai célú vízpótlásának megoldása. A terepi adatok alapján végzett részletes 
számításokkal vízmérlegeket készítettünk, illetve modelleredményekkel egyértelműen 
bizonyítottuk, hogy a holtágrendszer mesterséges vízpótlás és egyéb járulékos 
beavatkozások nélkül a feltöltődéses szukcesszió visszafordíthatatlan folyamatának 
következtében lassan beerdősül és megszűnik vizes élőhelyként funkcionálni.    

A tervezési folyamat során felmértük és részletesen elemeztük a célterület ökológiai 
állapotát, a még meglévő, elkülönült víztestek vízminőségét, a holtágakban lévő üledék 
minőségét és valamennyi olyan egyéb nem-műszaki tényezőt (idegenforgalom, 
turisztika, demográfia, területhasználatok stb.), amelyek befolyásolják a tervezett 
intézkedések pozitív hatásait. A felméréseket követő tervezési folyamat során is 
szembesültünk azzal a dilemmával, hogy minél hatékonyabb és hosszan tartó hatású 
beavatkozásokat (kotrás, mederrendezés, medertisztítás) tervezünk, annál nagyobb 
potenciális kockázatokkal kerülünk szembe, elsősorban a beavatkozások megvalósítása 
során (zavaró hatások, a vizes élőhelyek perturbációja stb.). A tervezés során alapvető 
prioritásként tűztük ki tehát, hogy a tervezett beavatkozások a lehető legkisebb 
zavarással járjanak, ám ugyanakkor biztosítsák a védett vizes élőhelyek hosszútávon 
történő fenntarthatóságát. Ugyancsak a fenntarthatósági kritériumot szolgálta az a 
tervezési szempont, hogy a beavatkozások (pl. vízpótlási alternatívák, mederrendezések, 
stb.) nyomán létrejövő állapotot a lehető legkisebb költséggel és műszaki 
karbantartással, ill. felügyelettel lehessen megoldani akár több évtizeden keresztül.  

A tervezés során alkalmazott prioritások és műszaki szempontok ennek megfelelően a 
következők voltak: 

• Az ökológiai célú vízpótláshoz felhasználjuk a területen meglévő műtárgyakat, 
földműveket, megőrizve eredeti funkciójukat is; 

• Felhasználjuk a meglévő természetes száraz medreket, a különböző természetes 
és mesterséges terepalakulatokat; 

• A vízpótláshoz új csatornákat minimális hosszban és mennyiségben tervezünk; 

• A vízkormányzáshoz és vízpótláshoz szükséges művek tájba illeszthetőek; 

• A keletkező, kisebb léptékű tájsebek megfelelő erdősítési munkával 
helyreállításra kerülnek;  

• A tervezett műtárgyak alacsony költséggel karbantarthatók és működtethetők;  

• A vízpótlás teljes rendszere harmonizál a területen meglévő más vízrendezési-
vízkezelési rendszereivel, szervesen illeszkedik a területen történetileg kialakult 
vízgazdálkodási rendszerekhez;  

• A tervezett tevékenység a környező gazdálkodókkal, földtulajdonosokkal és a 
Duna-Dráva Nemzeti Parkkal kialakított kompromisszumok alapján működik.  
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A tervezési folyamat során több vízbeszerzési forrást is megvizsgáltunk és elemeztünk 
mind mennyiségi mind pedig minőségi oldalról. A tervezés kiemelt alapgondolatának 
megfelelően – mely során az olcsó működtetésű gravitációs rendszereket részesítettük 
előnyben – kizártuk a Drávát, mint vízpótlási lehetőséget és a Fekete-vízből történő 
vízpótlást vizsgáltuk részletesen, mint gravitációs úton megvalósítható tervváltozat 
lehetőséget. A drávai vízpótlást tekintve a Fekete-vízből történő vízpótlás mellett előbbi 
megoldható lenne diesel vagy elektromos szivattyúval, ez a módszer azonban rendkívül 
költséges. 

A legsürgetőbben megoldandó feladat tehát a holtágrendszer vízutánpótlásának 
költséghatékony és ökológiai szempontból elfogadható módon történő megvalósítása. 
Ez ideiglenesen lassítja majd a már elindult szukcessziós folyamatokat is, amelyek a 
korábban változatos, mozaikos élőhelyek homogenizálódásához vezettek. Az 
elmocsarasodást követő, és már jelenleg is előrehaladott állapotú beerdősüléssel létrejött 
élőhelyek felszámolása azonban nem lehet cél. A projekt megvalósítási fázisát követően 
a környező, meliorált gazdasági területek gyepesítését kell szorgalmazni (ökológiai 
pufferzónák kialakítása). Hosszabb távon foglalkozni kell a holtágrendszerbe ékelődött 
„belső” szántóterület funkcióváltásával is, esetlegesen az eredeti, őshonos faállomány 
visszatelepítésével, vagy nedves kaszálórétként kialakított funkcióval. Összességében 
kívánatos lenne a hagyományos gazdálkodási formák visszaállítása, így a környéken 
található fás legelők újbóli használatba vétele. 

A most közreadott, előzetes „Master Plan” olyan koncepciót fogalmaz meg, amely 
rögzíti és igazolja a projekt prioritásokat, korrigálja azokat, amelyeket korábban hibásan 
határoztak meg, továbbá meghatározza azokat az információhiányokat is, amelyek 
egyben a jövő munkáit jelölik meg. A „Master Plan”-ben azonosított ilyen feladatok a 
teljesség igénye nélkül az alábbiak: 

• A Fekete-víz vízminőségének további vizsgálata, az állóvízzé válás és az 
eutrofizációs folyamatok (és azok hatásainak) előrejelzése, mérése és 
modellezése; 

• Finomabb felbontású és részletes talajvíz monitoring hálózat tervezése, 
kiépítése, üzemeltetése és értékelése; 

• A medertározás esetleges kockázatainak előrejelzése és kockázat kezelésének 
módszerei (költséghatékonysági elemzéssel együtt); 

• A szivárgási viszonyok pontosítása (további talajfeltáró vizsgálatok elvégzése); 

• Biológiai monitoring rendszer üzemeltetése, különös tekintettel a 
természetvédelmi és a vízminőségvédelmi szempontokra.   

A projekt megvalósítási szakasza előtt javaslatokat dolgozunk ki a vizes élőhely 
rehabilitációját célzó projekt hatásainak legjobb kihasználására, ideértve a 
területhasznosítás természetvédelmi, turisztikai és területfejlesztési aspektusait is.  


