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NYUGATNYUGAT--DUNDUNÁÁNTNTÚÚLI LI 
KKÖÖRNYEZETVRNYEZETVÉÉDELMI DELMI ÉÉS VS VÍÍZZÜÜGYI GYI 

IGAZGATIGAZGATÓÓSSÁÁGG



VVíízfolyzfolyáásoksok
áárnyrnyéékolkoláásasa



A cA céélok:lok:

 A tA táájra jellemzjra jellemzőő ééllőőhelyek helyek éés a ts a tááj hangulatj hangulatáának nak 
helyrehelyreáállllííttáásasa

 A vA víízi zi éés vs víízparti zparti éélettlettéér szr szééleslesííttéésese
 FunkciFunkcióókkéépes parti spes parti sááv kialakv kialakííttáása a honos sa a honos ééllőőlléény ny 

ttáársulrsuláások megsok megőőrzrzéésséével, a szvel, a szüüksksééges nges nöövvéényirtnyirtáással ssal 
éés teleps telepííttéésselssel

 A partok, medrek A partok, medrek öönfenntartnfenntartóó áállapotllapotáának lnak léétrehoztrehozáásasa

Mindezeket Mindezeket úúgy, hogy a kgy, hogy a köörnyezrnyezőő mezmezőőgazdasgazdasáágigi
terterüületek igletek igéényei se csorbuljanak jelentnyei se csorbuljanak jelentőősen.sen.



Alig vannak vagy egyAlig vannak vagy egyááltalltaláán n 

nincsenek mnincsenek máár eredeti r eredeti áállapotllapotúú vvíízfolyzfolyáásoksok..



ElsElsőősorban az erdsorban az erdőős s 
szakaszok hasonlszakaszok hasonlíítanaktanak
ehhez.ehhez.



ElElőőnynyöök:k:

 MMűűszakiszaki
 ÖÖkolkolóógiaigiai
 GazdasGazdasáágigi
 EsztEsztéétikaitikai























CCéélunk volt:lunk volt:

 HelyreHelyreáállllíítani a termtani a terméészeti egyensszeti egyensúúlyt (honos fajok lyt (honos fajok 
ttéérnyerrnyeréésséének elnek előősegsegííttéése se éés az s az invazinvazíívv fajok fajok 
terjedterjedééssééhez szhez szüüksksééges kges köörrüülmlméények megsznyek megszűűntetntetéése)se)

 HozzHozzáájjáárulni a trulni a táájra jellemzjra jellemzőő ééllőőhelyek helyek éés a ts a tááj j 
hangulathangulatáának helyrenak helyreáállllííttáássááhozhoz

 TervTervüünk nk éértrtéékeli keli éés vs véédi a termdi a terméészet sokfszet sokfééleslesééggéétt

 FunkciFunkcióókkéépes parti spes parti sááv kialakv kialakííttáássáával a val a 
mezmezőőgazdasgazdasáági fgi fööldhasznldhasznáálat kedvezlat kedvezőőtlen hattlen hatáásait sait 
puffereli.puffereli.





1. sz1. száámmúú mintatermintaterüületlet















3. 4. sz3. 4. száámmúú mintatermintaterüületlet



A terA terüületek kivletek kiváálasztlasztáássáának nak 
a szempontjai voltak:a szempontjai voltak:

 A vA víízfolyzfolyáás szakaszokns szakaszoknáál a megl a megőőrzendrzendőő
elemek szelemek szááma legyen viszonylag jelentma legyen viszonylag jelentőőss

 KKüüllöönbnböözzenek egymzzenek egymááststóól valamennyirel valamennyire

 Az anyagnyerAz anyagnyerőő helynhelynéél a rekrel a rekreáácicióós ters terüület let 
kialakulkialakuláássáának tnak táámogatmogatáásasa

 Legyenek a terLegyenek a terüületek kletek köönnyen nnyen 
megkmegköözelzelííthetthetőőkk



Tározó hatás 
érvényesül

0,521201134

Tározó hatás 
érvényesül

3,4175613

Egy nagy esésű
surrantóval
együtt

3,5266251

MegjegyzésEsés

‰

Legnagyobb
vízhozam

(m3/s)

Legkisebb
vízhozam

(liter/s)

Vízgyűjtő
terület

(km2)



NATURA 2000Akác, nyár , éger, fűz, 
néhány tölgy

Felhagyott
rét

Felhagyott
rét

4

NATURA 2000Akác, nyár , éger, fűz, 
néhány tölgy

Felhagyott
rét

Felhagyott
rét

3

------------Ny-i oldalon telepített
gyep és őshonos
fafajok.
K-i oldalon tölgy, 
akác, kökény

--------------------2.

Kb. 10 % – án
NATURA 2000

Erdei fenyő fasorok
Éger fák és cserjék
Sok akác, főleg
csemete

legeltetéslegeltetés1.

Jobb
parton

Bal parton

VédettségMeder jellemző
növényzete

Partok műveléseMinta
terül
et
szám
a 

A jellemző növényzet:



Az 1. szakasz hossz-szelvénye



füvesítés

-rőzsekolbásszal  leszorított műanyag 
háló
-alatta szecskázott szalmával letakart 
fűmag

0,3 m3/fm kőszórás

A Szentgyörgyvölgyi patak 

1985-86 – ban kialakított mintaszelvénye:

- Fenékszélesség: 2,0 – 2,5 m

- Rézsűhajlás: 1:2









Az 1. sz. terület mai metszete. 



1. sz. mintater1. sz. mintaterüületlet
SzentgySzentgyöörgyvrgyvöölgyilgyi patak      17+200kmpatak      17+200km



3. sz. hossz-szelvény





3. Sz3. Száámmúú mintatermintaterüületlet
KebeleKebele patak 8+700 kmpatak 8+700 km



4. sz. hossz-szelvény









A munkavA munkavéégzgzééss
mmóódszere:dszere:

 A megA megőőrzendrzendőő ffáák, bokrok, csemetk, bokrok, csemetéék k 
kijelkijelöölléésese

 A tA táájba illjba illőő csemetcsemetéék kimentk kimentéése se áátmeneti tmeneti 
helyrehelyre

 A lA láágyszgyszáárrúú nnöövvéényzet irtnyzet irtáása kaszsa kaszáálláássalssal
 A tA táájidegen fjidegen fáák, csemetk, csemetéék eltk eltáávolvolííttáásasa
 A kimentett csemetA kimentett csemetéék visszak visszaüültetltetéésese
 TTáájba illjba illőő ffáák, bokrok k, bokrok üültetltetéése kertse kertéészeti szeti 

mmóódszerekkeldszerekkel



Az 1. mintaterAz 1. mintaterüületen tervezett munkleten tervezett munkáákk



A 2. mintaterA 2. mintaterüületre tervezett munkletre tervezett munkáák:k:



A 3. 4. mintaterA 3. 4. mintaterüületre tervezett munkletre tervezett munkáák:k:



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!


