


Elôzmények... A térség vízgazdálkodási problémái

Osztrák és magyar szakértôk a ’90-
es évek végén közösen egy össze-
hangolt árvízvédelmi tervet dolgoz-
tak ki, nagy figyelemmel az ökológiai 
szempontokra is. A megoldás lénye-
ge, hogy a Lapincs folyó nagyvizeinek 
egy része – Szentgotthárd megkerü-
lésével – egy vápán keresztül kerül 
levezetésre. Ehhez a Rába mentén 
húzódó Láhn-patak völgyét jelöl-
ték ki, amely a korábbi természetes 
árapasztódás útvonala is volt. 
A vápa közepén egy kanyargós folyó-
ka került kialakításra, amely egyben 
a Láhn-patak kisvizi medréül is szol-
gál. Ez a folyóka az osztrák oldalon 
elvégzett holtág rehabilitációk ered-
ményeként a Lapincs folyó vizébôl 
folyamatosan kb. 0,5 m3/sec vizet 
kap. Ennek következtében a Láhn-
patak magyar szakaszán egy állan-
dó vízhozam jelent meg szemben a 
korábbi állapottal, amikor a patak 
gyakran idôszakos vízfolyássá vált.

A Láhn-patakon a hetvenes években 
elvégzett mederrendezés kizárólag 
a térségben elvégzett meliorációs 
munkák igényét szolgálta. A kivite-
lezés során megszûntek az utolsó 
meanderek is, és teljesen csatorna 
jellegûvé vált a patak Szentgotthárd 
és Vasszentmihály közötti, kb. 11 km 
hosszú medre. 

Az elkészült árapasztó vápa és léte-
sítményei, amint az a fentiekbôl is 
jól látható, új lehetôségeket kínáltak 
számunkra. Ehhez a lehetôséghez 
társult az osztrák vízügyi szolgálat 
megkeresése, hogy partnerként ve-
gyünk részt Stájerország és Burgen-
land tartományokkal közösen egy EU 
pályázaton, „Határon átnyúló LIFE-
Natur Projekt Lapincs” néven. 
A pályázat részeként magyar olda-
lon a Láhn-patak revitalizációját ha-
tár oztuk el, hogy megvalósuljon a 

Lapincs-Láhn-patak-Vörös-patak-
Rába ökológiai folyosó.

Projektünk fô célkitûzései:
A patak visszaépítése ter mé szet• 
közeli állapotba, döntô mértékben 
mérnökbiológiai módszerek al
kalmazásával
A meanderezô vonalvezetés rész• 
beni visszaállítása változékony víz
mélységgel
A vizi élettér bôvítése, a Láhn• 
patak ökológiai funkcióképes parti 
sávjának kialakítása a szükséges 
növénytelepítésekkel együtt
Élettér és táplálék kínálat bôvítése• 

A tervezett és elvégzett munka 
megítélésünk szerint a Rába folyó-

gazdálkodási-, illetve a vízgyûjtô-
gazdálkodási terv szerves része.

A pályázatot a „LIFE04NAT/AT/000001” 
nyilvántartási szám alatt, az össz-
költségek 43,79 %-os támogatá-
sával elfogadta az Európai Unio 
értékelô bizottsága. Az önrész biz-
tosításában a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztériumon kívül 
kötelezettséget vállalt a Magyar 
Madártani Egyesület, valamint a 
WWF Magyarország is.

A Láhn-patak Ausztriában, a Hei-
ligenkreuz-tól északra lévô dom-
boknál ered. Még osztrák területen, 
a határszelvény fölött kerül beveze-
tésre egy zsilipen keresztül a Lapincs 
árapasztó vápába. A magyar határt 
Rábafüzes térségében lépi át, majd 
Szentgotthárd, Jakabháza, Rönök, 
Vasszentmihály, községeket érintve 
Rátót határában beletorkollik a Vö-
rös-patakba, és annak vizével együtt 
folyik a Rábába. 

A patak két egymástól jól elhatárol-
ható szakaszra osztható:
A felsô a Láhn-patak azon része, ami 
az országhatár és Vasszentmihály 
között folyik.
A hetvenes évekbeli társadalmi, gaz-
dasági igények szerint szabályozott 
szakasz az évek során kiegyenesített, 
monoton vízjárású, elmocsarasodott 
vízfolyássá silányult.

Az alsó szakasz a tulajdonképpeni 
Vörös-patak, mely a Rába-völgy-
ben található Vasszentmihály és 
Csákánydoroszló között. Jellege 
szinte mindenben eltér a felette 
lévô szakasztól. Jól beágyazott, vál-
tozatos meder alakult ki, ezért több 
mint fél évszázada nem volt szükség 
jelentôs beavatkozásra. Így érthetô, 
hogy ezt a természetes medert to-
vábbra is érintetlenül hagytuk.

Tervezés és 
monitoring
A patak visszaépítése természetközeli 
állapotba olyan tervezési kihívást je-
lentett, mely lemásolja a természet 
alkotta megoldásokat. 
A monoton, egyenes szakaszok át-
alakítását úgy kellett megtervezni, 
hogy az élôhely szerkezet változa-
tossá váljon, melybe várhatóan ed-
dig hiányzó élôlények, állatok és nö-
vények  telepednek meg. 
Mederelhúzások és szigetek kialakí-
tásával, mesterséges szakadó partok, 
kanyarok létrehozásával  próbáltuk 
elérni a fenti célokat. A szigorú sza-
bályok szerint megkezdett monito-
ring vizsgálatok eredményei máris 
igazolják a beavatkozások szüksé-
gességét és értelmét.



A Láhn-patak újraélesztése



Struktúrák építése

Vizes élôhely a torkolati szakaszon

A Láhn-patak a beavatkozásokat megelôzôen élôvilágban szegény, egyenes vonalvezetésû volt. A szántóföl-
dek a partélig értek, aminek következtében a parti sávot is kultúrnövényzet alkotta. Az így kialakult állapot 
természetközeli átalakítására változatos megoldásokat terveztünk, melyek eredményeként mederelhúzások, 
szigetek, szakadó partok, változatos vízmélység és mederszélesség alakult ki.
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A kanyarívek kialakításánál meghatározó volt a patak „mozgásának” biztosí-
tása. A parti  zátonyok és középzátonyok is új helyeket teremtenek a vízközeli 
élôvilág számára.

A patak mozgásterét kibô-
vítettük. A két oldali parti sáv-
ban, 15-15 m szélességben a 
mezôgazdasági mûvelést ligetes 
zöld sáv váltotta fel, ahol pi he-
nôhelyeket is kialakítottunk.

Megoldások...

Holtág vízpótlása
A Láhn-patak revitalizációja során -Rönök és 
Vasszentmihály községhatárán- egy részben 
feltöltôdött holtág vízpótlását is megoldottuk. 
A halak számára átjárható, a környezetbe illô 
facölöpökbôl mederduzzasztó épült, mely biztosít-
ja a holtág vizét.

A vizes élôhely környezetét növénytelepítéssel és 
pihenôhelyek kialakításával tettük változatossá. 
Tanösvény és gyalogút vezet körbe a területen.

A Láhn-patak Vasszentmihály melletti szakaszának vizes élôhellyé alakítása többek között magába  foglalta  a pa-
tak árterületének átépítését. Az itt kiépült két tó változatos élôvilágával új természeti értékeket hozott létre.

Az elsô tó a partél lesüllyesztésével készült, így a jobb parti kimélyített te-
rületre kisebb vízemelkedéskor is víz kerül. A második tó a patak medrének 
a jobb part irányába történt kiszélesítésével jött létre. A állandó vízfelület 
tovább gazdagítja és színesíti a megváltozott környezetet.
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Mederelhúzás Szentgotthárd
térségében 

A Rönöki-patak torkolati szakaszának 
átalakításával jobb lefolyási viszonyok 
alakultak ki a területen.
A kialakult kis sziget új életfeltételeket biztosít az élôvilág számára.



A projekt adatai:

Projektgazda:
Lapincsvölgy Ramsar vidéki Legeltetési Társulat (Ausztria)
Futamidô: 20032007
A Lapincs és a Láhn-patak érintett szakasza: 112 km, 
ebbôl a magyar szakasz: 11 km
Összköltség: 4,57 millió Euró, 
ebbôl a magyar rész költsége: 170 millió Ft

Osztrák projektpartnerek:
Burgenlandi és a Stájerországi Tartományi Kormány Hivatalának  • 
vízgazdálkodási és természetvédelmi részlege
Szövetségi Mezôgazdasági, Erdészeti, Környezetvédelmi és Vízgazdál• 
kodási Minisztérium
Önkormányzatok• 
Vízhasználók• 

Magyar projektpartnerek:
Nyugatdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság• 
Ôrségi Nemzeti Park Igazgatóság• 
WWF Magyarország• 
Magyar Madártani Egyesület• 

Európai Unió:
LIFENatura keretében 2 millió Eurót finanszíroz

Magyar területen a megvalósításban közremûködtek:

Építtetô: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium képviseletében a   
 Nyugatdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Tervezô: SOLVEX Környezet és Vízgazdálkodási Tervezô és Kivitelezô Kft.

Kivitelezôk: Hydrocomp Mélyépítô Kft.
 FAUNA Parképítô, Erdészeti, Vadászati és Kertészeti Kft.
 WolfÉpítô Kft.
 VIZÉPTEK Építôipari, Tervezô, Kivitelezô és Szolgáltató Bt. 
 Nyugatdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Építés kezdete: 2006. augusztus 1.

Építés befejezése: 2007. november 30.

A rajzokat a rátóti Széll Kálmán Általános Iskola kisdiákjai készítették. 
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