
A Duna EurA Duna Euróópa kpa köözzöös terms terméészetiszeti--
kulturkulturáális kincselis kincse



Dunai mDunai múúltbltbééli li áárvizek, majd az azt krvizek, majd az azt köövetvetıı
nagynagy--éés ks köözzéépvpvííz szabz szabáályozlyozáásoksok

�� A dunai A dunai áárvizek rrvizek röövid tvid töörtrtéénete a honfoglalnete a honfoglalááststóól napjainkigl napjainkig

�� A XIX. A XIX. éés XX. szs XX. száázadban elvzadban elvéégzett szabgzett szabáályozlyozáásoksok

�� A dunai A dunai áárvrvíízvzvéédelem jelenlegi helyzete (delem jelenlegi helyzete (áállami fllami fııvvéédvonalak, dvonalak, 
öönkormnkormáányzati vnyzati véédekezdekezéés)s)

�� Az elmAz elmúúlt lt éévek jelentvek jelentııs dunai s dunai áárvizei (2002, 2006., 2010.)rvizei (2002, 2006., 2010.)

�� ÁÁrvrvíízvzvéédelmi fejlesztdelmi fejlesztéési lehetsi lehetıısséégek (Duna projekt 187 km hosszon)gek (Duna projekt 187 km hosszon)



MellMelléékkáágak, holtgak, holtáágakgak
A szabA szabáályozlyozáásokat megelsokat megelıızzııen, a XIX. szen, a XIX. száázad elejzad elejéén jn jóóval val 
szszááz felett volt a dunai mellz felett volt a dunai melléékkáágak szgak szááma. Ezek egy rma. Ezek egy réésze sze 

termterméészetes folyamatok eredmszetes folyamatok eredméények ment tnyek ment töönkre.nkre.
SzSzáámuk napjainkra mintegy 80muk napjainkra mintegy 80--ra csra csöökkent.kkent.



A dunai holtA dunai holt--éés mells melléékkáágak gak 
ttöönkremeneteli folyamatankremeneteli folyamata

�� MederszabMederszabáályozlyozáás, elzs, elzáárráások kialaksok kialakííttáásasa

�� Az 1950Az 1950--es es éévekben erdvekben erdéészeti utak lszeti utak léétestesííttéésese

�� HordalHordaléékterhelkterheléés, feliszapols, feliszapolóóddááss

�� Dunai kisvDunai kisvíízszintek cszszintek csöökkenkkenéésese



Egy hajdanvolt mellEgy hajdanvolt melléékkáág Lg Lóórréévenven……..



A mellA melléékk--éés holts holtáágak gak 
rehabilitrehabilitáácicióójjáának lehetnak lehetıısséégeigei

�� A 24. A 24. óórráában vagyunk! Ha most nem cselekszban vagyunk! Ha most nem cselekszüünk ezek az nk ezek az 
éértrtéékes vkes vííztestek vztestek vééggéérvrvéényesen tnyesen töönkremennek.nkremennek.

�� A rendbetA rendbetéétel lehetstel lehetsééges lges lééppéései:sei:
�� Teljes kTeljes köörrőő áállapotfelvllapotfelvéétel.tel.
�� Az Az éérintettek egyrintettek együüttgondolkodttgondolkodáása, a csa, a céélok meghatlok meghatáározrozáása, a tervek sa, a tervek 

elkelkéészszííttéése.se.
�� Anyagi erAnyagi erııforrforráások felkutatsok felkutatáása (sa (öönernerıı, , éérdekeltsrdekeltséégi alapon,pgi alapon,páálylyáázati zati 

lehetlehetıısséégek felkutatgek felkutatáássáával)val)
�� Az Az ééllııvvéé ttéételi folyamat megvalteli folyamat megvalóóssííttáása (a kikersa (a kikerüüllıı iszaptiszaptöömeg meg 

talajjavtalajjavííttáási, rekultivsi, rekultiváácicióós cs céélokra felhasznlokra felhasznáálhatlhatóó))
�� A rehabilitA rehabilitáált vlt vííztest fenntartztest fenntartáása! sa! 



Az Az áárr--éés belvizek mellett a ms belvizek mellett a máásik sik 
szszéélslsıısséég: aszg: aszáályklykáárokrok

�� Az elmAz elmúúlt lt éévek legjelentvek legjelentıısebb aszsebb aszáályklykáárai.rai.

�� 2003. 38,8 milli2003. 38,8 milliáárd Ftrd Ft

�� 2007. 150 milli2007. 150 milliáárd Ftrd Ft

�� 2009. 100 milli2009. 100 milliáárd Ftrd Ft



VVéédekezdekezéési lehetsi lehetıısséég: g: 
VVíízgazdzgazdáálkodlkodáás, s, ööntntöözzééss

�� Jelenlegi helyzetJelenlegi helyzet
�� Mintegy 300 ezer ha Mintegy 300 ezer ha ööntntöözhetzhetıı hazhazáánkban (fnkban (fıımmőővi rendszerrel ellvi rendszerrel elláátott)tott)

�� EbbEbbııl engedl engedééllyel rendelkezik 200 ezer hallyel rendelkezik 200 ezer ha……

�� TTéényleges nyleges ööntntöözzéés 100 ezer has 100 ezer ha……

�� MegoldMegoldáási lehetsi lehetıısséégek:gek:
�� VVíízvisszatartzvisszatartááss

�� TalajvTalajvíízszint emelzszint emelééss

�� ÖÖntntöözzıırendszerek kialakrendszerek kialakííttáása (sa (öökolkolóógiai szempontbgiai szempontbóól is ell is elıınynyöös)s)



ÜÜzemelzemelıı sséérrüülléékeny keny éés ts táávlati vlati 
ivivóóvvíízbzbáázisok a Duna mellettzisok a Duna mellett

�� ÜÜzemelzemelıı: 1021 milli: 1021 millióó mm³³/ / éév vv véédenddendıı vvíízkzkéészletszlet

�� TTáávlati:     1190 millivlati:     1190 millióó mm³³/ / éév vv véédenddendıı vvíízkzkéészletszlet

�� A dinamikus A dinamikus vvíízkzkéészletekszletek alapvetalapvetııen a parti szen a parti szőőrrééssőő kavicsteraszokon kavicsteraszokon 
taltaláálhatlhatóóak.ak.

�� VVíízbzbáázisaink vzisaink véédelme stratdelme stratéégiai kgiai kéérdrdéés!s!

�� Ipari vIpari víízkivzkivéételektelek
�� A jelenleg kivett vA jelenleg kivett víízmennyiszmennyiséég 119 ezer mg 119 ezer m³³/nap (er/nap (erıımmőővek hvek hőőttııvvííz z 

igigéénye)nye)

�� ÖÖntntöözzııvvííz kivz kivéételektelek
�� Gyakorlatilag elhanyagolhatGyakorlatilag elhanyagolhatóó



RemReméélt klt kéép a jp a jöövvııbbııl, gazdag l, gazdag 
halhaláállomllomáánnyal, nnyal, ééllıı mellmelléékkáágakkal...gakkal...

�� KKööszszöönnööm megtisztelm megtisztelıı figyelmfigyelmüüket              Papanek Lket              Papanek Láászlszlóó


