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1 TERVEZÉSI EGYSÉG LEÍRÁSA 

 
1. ábra: Rába (1-1-4) tervezési alegység 

1.1 A TERVEZÉSI EGYSÉGHEZ TARTOZÓ FELSZÍNI VÍZTESTEK  

Víztest EU kód Hossz Víztest neve

Erısen 
módosított 

állapot Víztest jellege

Magassági 
kategória

Geológiai 
kategória

Vízgyőjtı 
mérete

"B" 
típus

HU_RW_AAA063_0000-0016_M 26.64300 Arany-patak és vízrendszere Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 8
HU_RW_AAB195_0000-0004_S 4.30400 Berki-patak Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 8
HU_RW_ABJ199_0000-0007_S 6.93200 Boláta-patak Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 8
HU_RW_AAB442_0000-0013_M 19.41800 Csencsi- és Mindszenti-patakok Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 8
HU_RW_AAA617_0000-0020_S 19.72300 Csörnöc-Herpenyı alsó Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 4
HU_RW_AAA617_0020-0047_S 25.55700 Csörnöc-Herpenyı felsı Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 100-1000 km2 9
HU_RW_AAA089_0000-0044_S 44.79400 Gyöngyös-mőcsatorna Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 4
HU_RW_AAA089_0000-0021_S 21.30500 Gyöngyös-patak (Rába vízgyőjtı) Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 4
HU_RW_AAB371_0000-0006_S 5.55700 Hársas-patak Erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 4
HU_RW_AAA960_0000-0020_M 29.90900 Hosszú-víz és Rátka-patak Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 8
HU_RW_AAB539_0000-0007_S 6.84600 Huszászi-patak Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 4
HU_RW_AAB804_0000-0013_M 26.75300 Jáki-Sorok és vízrendszere Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 100-1000 km2 9
HU_RW_AAA729_0000-0026_M 44.94200 Kozár-Borzó és vízrendszere Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 100-1000 km2 9
HU_RW_AAB619_0000-0034_M 34.29200 Lánka-patak Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 100-1000 km2 5
HU_RW_AAB292_0000-0001_S 1.33700 Lapincs Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 100-1000 km2 5
HU_RW_AAA433_0000-0007_S 7.00300 Lugos-patak Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 4
HU_RW_ABJ518_0000-0006_M 10.17600 Mukucs-patak és Füzes-árok Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 8
HU_RW_AAB003_0000-0006_S 5.46700 Pinka torkolati szakasz Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-1000 km2 4
HU_RW_AAB003_0006-0036_S 30.25500 Pinka Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 100-1000 km2 5
HU_RW_ABJ584_0000-0007_S 6.72100 Pornóapáti-patak Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 8
HU_RW_AAA325_0019-0069_S 49.46300 Rába (Kis-Rábától) Nem erısen módosított Természetes víztest síkvidék meszes 100-1000 km2 12
HU_RW_AAA325_0069-0090_S 21.71400 Rába (Csörnöc-Herpenyıtıl) Erısen módosított Természetes víztest síkvidék meszes 10-100 km2 11
HU_RW_AAA325_0100-0202_S 97.67000 Rába (Lapincstól) Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 100-1000 km2 5
HU_RW_AAA325_0090-0100_S 10.58400 Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától) Erısen módosított Természetes víztest síkvidék meszes 10-1000 km2 11
HU_RW_AAA325_0000-0019_S 18.64400 Rába torkolati szakasz Nem erısen módosított Természetes víztest síkvidék meszes 10-100 km2 15
HU_RW_AAA325_0202-0212_S 9.43000 Rába (határtól) Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 100-1000 km2 5
HU_RW_ABJ634_0000-0010_S 10.17800 Sormási-patak Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 8
HU_RW_AAB210_0028-0035_S 7.08800 Sorok-Perint felsı Erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 4
HU_RW_AAB210_0000-0028_S 28.48300 Sorok-Perint alsó Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 100-1000 km2 5
HU_RW_AAB534_0000-0008_S 8.00900 Strém Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 4
HU_RW_ABJ643_0000-0002_S 4.19600 Szaput-árok Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 8
HU_RW_AAA049_0000-0011_M 20.17800 Szemcse-Megyefıi-árok és Felsıberki-patak Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 8
HU_RW_AAB319_0000-0010_S 9.96600 Szerdahelyi-patak Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 8
HU_RW_AAA973_0000-0013_S 12.52700 Szölnöki-patak Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 4
HU_RW_AAA155_0000-0015_M 30.12100 Vörös-patak és Láhn patak vízrendszere Nem erısen módosított Természetes víztest dombvidék meszes 10-100 km2 8

 



 

1.2 TERVEZÉSI EGYSÉGHEZ TARTOZÓ FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK  
 

Vízgyőjt ı-gazdálkodási alegység:1-1-4 Rába 
Érintett felszín alatti víztestek 

Sekély porózus-hegyvidéki 

sp.1.2.1  
Ikva vízgyőjtı,  

Répce felsı 
vízgyőjtıje 

sp.1.3.1  
Rába-gyöngyös 

vízgyőjtı 
sh.1.11  

Kıszegi-hg. 

porózus-hegyvidéki (rétegvíz) 

p.1.2.1 
Ikva vízgyőjtı,  

Répce felsı 
vízgyőjtıje 

p.1.3.1 
Rába-gyöngyös 

vízgyőjtı 
h.1.11  

Kıszegi-hg. 
porózus termál pt.1.1 Északnyugat-dunántúl   

karszt termál 

kt.1.10 Sárvári termálkarszt 
kt.1.11 Büki termálkarszt 

kt.4.1 Nyugat-dunántúli termálkarszt   
 

1.3 FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS , DOMBORZAT  
Az Alpok délkeleti, és a Bakony északnyugati lejtıin eredı folyók a Kisalföld medencéjén 

keresztül érik el a Mosoni-Dunát. E vízrendszer fıfolyója a Rába, amely – a Lajta és a Rábca 
kivételével – a vízgyőjtı valamennyi vízfolyásának a befogadója.  

A Rába Sárvár feletti vízgyőjtıterülete a Stájer Peremhegység DK-i lejtıin, valamint a 
Pannon-medence nyugati részében helyezkedik el. A vízgyőjtıhatár Kıszegtıl nyugat felé 
haladva, a Kıszeg-Rohonci-hegységtıl Wechsel-hegységben éri el a Stájer Peremhegység 
vonulatait (Hochwechsel, 1743 mAf.). Itt DNY-i irányba fordul, és a Fischbachi-Alpok 
gerincvonulatán halad, ahol eléri a vízgyőjtı legmagasabb pontját (Stuhleck, 1782 mAf.). 
Innen délre fordulva a Gráci Hegyvidék magaslatain halad, mígnem Gráctól keletre eléri a 
Stájer-medence dombvidéket, amely a Pannon-medencerendszer legnyugatibb tagja. Ezután 
egy átlagosan 500 m magasságú dombláncolaton déli irányban halad, majd DK-re fordul. 
Feldbachnál eléri a vulkáni kızetekbıl álló Gleichenberg hegycsúcsot. Innen kezdve a 
vízgyőjtıhatár déli szakasza egy mintegy 300-400 m magasságú dombvonulaton húzódik. 
Folytatása, már magyar területen, a Vasi-Hegyhát. Körmend városánál a vízválasztó vonala 
ÉK-re fordul. Innét észak felé a Kemeneshát nyugati peremén helyezkedik el a vízgyőjtı 
keleti határa Sárvár vonaláig. A vízgyőjtı Sárvár és Kıszeg közötti ÉK-i határa a magyar 
Kisalföld déli peremvidékéhez tartozó Vasi-dombság helyi jelentıségő, mintegy 200 m-es 
szintig emelkedı dombhátainak gerincén húzódik. 

A vízgyőjtı felszíne változatos. A medencetáj domborzati szempontból egy eróziósan 
feldarabolt dombvidék, amelyen a dombhátak nyugatról kelet felé haladva 600-500 m 
magasságból a Pinka völgyéig 300 m magasságig, Szombathely-Vasvár vonaláig 250 m, attól 
ÉK-re a vízgyőjtıhatárig 150 mAf. magasságig ereszkednek. Ebbe a felszínbe a vízfolyások a 
Stájer-medencébe 100-150 m, attól keletre 20-100 m mély völgyeket alakítottak ki. 

A vízgyőjtın belül maga a Rába folyó a nyugati, déli és keleti határ közelében, óriási 
félkörívet leírva folyik. Jobboldali vízgyőjtıterülete jelentéktelen. Jelentıs jobboldali 
mellékfolyója nincs. Baloldalon viszont számos jelentıs, a Peremhegységben eredı 
mellékfolyót találunk. A Lapincs, a Pinka és a Gyöngyös közül a legjelentısebb a Lapincs, 
amely a hasonlóan bıviző és nagy vízgyőjtıterülető Feistritzet felvéve az országhatár 



térségében torkollik a Rábába. A torkolatnál a Rábánál bıvebb viző, mivel vízgyőjtıterülete 
kétszer nagyobb a Rába eddigi vízgyőjtıterületénél. 

Szentgotthárd és Körmend között a Rába medre majdnem pontosan Ny-K irányú és völgye 
1,0-2,5 km széles. Körmendnél a folyó É-ÉK felé fordul és 2,0-3,5 km széles völgyben folyva 
154 mAf. magasságban éri el Sárvár térségét. A folyó völgye az átlagos medencefelszínhez 
képest mindenhol jelentısen bevágódott. A bevágódás mértéke Feldbachig 100-200 m, 
Szentgotthárdtól 50-100 m. A folyó a medencében kialakított völgyében középszakasz 
jellegővé válik, és erısen felkavicsol. Eredeti állapotában ezért a folyó gyakran változtatta fı 
medrét. Az utolsó 200 év emberi tevékenysége nyomán a fıág Körmend alatt a völgy nyugati 
pereme mentén állandósult, míg a keleti völgyperem mentén a Csörnöc-Herpenyı nevő 
fattyúág szedi össze a vizeket. Árvízkor azonban a völgy teljes szélességében elönti a víz a 
völgytalpat. Sárvárnál a folyó a Kisalföld mélyebb medenceszintjére lép, s innét már gátakkal 
szabályozva folytatja útját. 

A mellékfolyók vízgyőjtıi a fıfolyóéhoz hasonlóak. A Peremhegység lejtıin igen erıs 
eséső, bevágódó, felsıszakasz jellegőek. A medencébe lépve azonban völgyük kiszélesedik, 
medrük meanderezni kezd. Mellékpatakjaik erısen feldarabolják a medencefelszínt. Körmend 
alatt a térszín már olyan alacsony és a völgylejtık olyan enyhék, hogy a terület síksági 
jellegővé válik, és Sárvárnál törés nélkül simul át a Kisalföld feltöltött medencetérszínébe. 

Valamikor itt is alsó szakasz jellegőnek kellett lennie egészen Gyırig. Erre mutatnak 
fattyúágai, a jelenleg is belıle kiágazó Kis-Rába, és ilyenek lehettek a mára már közvetlen 
kapcsolatukat elvesztett Lánka- patak, a Kıris-patak, a Keszeg-ér, a Linkó-patak és még több 
baloldali ér. A Rába nicki duzzasztójának regionális nagyságrendben is kiemelkedı 
vízkészlet-gazdálkodási, gazdasági és ökológiai jelentısége van. A Kis-Rába, Keszeg-ér, 
Répce fıgerincvonalakon a Hanság-medencébe átkormányzott Rába víz biztosítja kisvizes 
idıszakban a Rábca teljes szakaszán az élıvíz jelentıs részét. 

A Rába hossza a szabályozások és a természetes mederváltozások következtében az elmúlt 
100 évben sokszor jelentısen változott. 

1.4 VÍZHÁLÓZAT  
A Rába a Duna egyik legjelentısebb magyarországi mellékfolyója. Ausztriában az Alpok 

keleti lejtıjén 1200 m körüli magasságban két ágból ered. Alsószölnök térségében lép 
Magyarország területére. Szentgotthárdon egyesül a nála kétszer nagyobb Lapinccsal. Kelet 
felé haladva Körmenden keresztül, az átlag 2,5 km széles völgyben éri el Rábahídvéget, majd 
azután északi irányba fordulva jut el Sárvárig. Onnan észak-keleti irányban továbbhaladva, a 
Kisalföldön át Gyırnél ömlik a Mosoni-Dunába.  

A folyó teljes hossza 283 km, Magyarország területére esı szakasza 211,5 km. Vízgyőjtı 
területe 10270 km2. Vízgyőjtıjét átmetszi az osztrák-magyar államhatár, így annak 
egyharmada Ausztria, kétharmada Magyarország területére esik.  

A Rába bal oldali nagyobb mellékágai a Pinka, a Sorok-Perint, a Gyöngyös és a Répce, 
míg jobb oldalon a Rába völgyének mélypontján áthaladó Csörnöc-Herpenyı és a Marcal 
győjti össze a kisebb patakok, vízfolyások vizeit. 

A Rábára, mint sajátosság a szélsıséges vízjárás a jellemzı. A legkisebb és a legnagyobb 
vízhozama között igen nagy a különbség. Körmendnél ezek az értékek 3-5 m3/s és 1000 m3/s, 
vagyis a legnagyobb vízhozam két-háromszázszorosa is lehet a legkisebb vízhozamnak. 
A magyarországi Rába fıbb mellékvízfolyásainak adatai a Répce és a Marcal kivételével, 
teljes vízgyőjtı/magyar vízgyőjtı: 

Pinka: 1302/127 km2, 88 km  
Sorok-Perint: 371/338 km2, 53 km 
Csörnöc-Herpenyı: 236/236 km2, 55 km  
Gyöngyös mőcsatorna: 630/379 km2, 81 km  



 
A Rába folyó Sárvár alatti szakasza korábban Nick térségében két ágra szakadt, a Rábára 

és a Kis-Rábára. A Rába folyó magyarországi szakaszának legjelentısebb vízhasználata a 
Kis-Rába vízpótló rendszer vízigénye. A ténylegesen kivett vízmennyiség sokszor jelentısen 
elmarad az engedélyezett 8 m3/s-tól. Szabályozható vízkivételre az 1930-as évektıl, a nicki 
duzzasztómő megépülésétıl van lehetıség. A vízpótló rendszeren lévı vízigények, így a 
vízkivétel üzemrendje azóta többször megváltozott. Eleinte elsısorban a térségben mőködı 
vízimalmok vízigényét elégítette ki, majd a mezıgazdasági területek növekedésével 
öntözırendszerként mőködött. A privatizáció után a mezıgazdaság átalakulásával az öntözési 
igény csökkent, de megjelentek más típusú vízhasználatok. A Kapuváron mőködı vízerımő 
állandó vízhozamot kíván az üzemeléséhez. A 90-es évek végén a Fertı-Hanság Nemzeti Park 
élıhely-rekonstrukciók létesítésébe kezdett, amelyek a Hanságra jellemzı ökoszisztémáknak 
megfelelı környezet kialakítását jelentik. Ezeket ma már mérnöki létesítmények 
üzemeltetésével lehet fenntartani, s vízigényüket ökológiai vízigényként a Kis-Rába rendszer 
biztosítja. A térségben több kisebb-nagyobb halastó is létesült, s ezek vízpótlása is e 
rendszeren keresztül történik. Természetesen mindezek mellett megmaradtak a korábban 
jellemzı öntözési igények is. 

Az új hidrológiai vizsgálatok alapján a Rába folyó jellemzı szelvényeiben az ökológiai 
vízkészlet (0,75* LKQ), azaz az ilyen jellegő vízigények kielégítésére szolgáló természetes 
mederben hagyandó készlet: 

Körmend:   4,2 m3/s 
Sárvár:   3,9 m3/s 
Árpás:   4,0 m3/s (figyelembe véve a Kis-Rába vízkivételt és a 

vízkorlátozást) 
A legkomolyabb problémák aszály idején Nick térségében adódnak – természetesen ez 

kihatással van a Rába alsó szakaszára is. E terület szempontjából mértékadó vízmércének 
Sárvár tekinthetı. Sárvárnál a hasznosítható vízkészlet az OVF határozata alapján 8 m3/s, míg 
a mederben hagyandó élıvíz 3,9 m3/s. Mindezt figyelembe véve a vízkészlet-gazdálkodás 
szempontjából kritikus vízhozam 11,9 m3/s, kerekítve 12 m3/s. 

A Rábán akár tartósan is elıfordulhatnak olyan idıszakok, amikor a rendelkezésre álló 
vízkészlet nem elegendı a vízigények kielégítésére. Ilyenkor a vízi ökoszisztémák védelme és 
az optimális vízfelhasználás érdekében a vízügyi hatóság az aktuális vízkorlátozási terv 
alapján vízkorlátozást rendelhet el. Ilyen vízkorlátozásra a jelentısebb vízigények miatt 
elsısorban a Sárvár alatti folyószakaszon kerül sor. 

1.5 VÍZFÖLDTANI VISZONYOK  
A Rába-Gyöngyös vízgyőjtı a Sopron-Vasi síkságon, a Rába-völgy, a Rába teraszos sík és 

Gyöngyös-sík kistájak területén túlnyomórészt Vas megyében helyezkedik el. 
A Rába-völgy árkos süllyedékben keletkezett aszimmetrikus eróziós teraszos völgy. A 

völgyet a jobb parton Körmendig a bal parton pedig a Pinka torkolatáig teraszok szegélyezik. 
A Rába teraszos sík hordalékkúp jellegő, átlagosan 8-10 km széles kavicstakaróval, amely 
fokozatosan lejt a folyó felé. A Gyöngyös-sík a Kıszegi-hegységet DK-rıl övezı 
hegylábfelszín keleti peremén helyezkedik el. A Gyöngyöst magas és alacsony ártér kíséri, 
amelytıl keletre terjedelmes kavicstakarós síkság következik egészen a Rába balparti 
kavicstakarójáig. 

A geológiai nagyszerkezetre jellemzı a Rába vonalában húzódó jelentıs törésvonal, amely 
kettéválaszt kétféle alaphegységet. A Rába vonaltól keletre jó vízadó képességő karbonátos 
triász korú kızetek találhatók, amelyek utánpótlásukat a Dunántúli-Középhegység irányából 
kapják. 



A Rába vonaltól nyugatra paleozoós kristályos kızet az alaphegység, amely a gyakorlatban 
vízzáró képzıdménynek tekinthetı. Az alaphegységet több helyen víztároló devon dolomit 
szigetek alkotják. A vízgyőjtın ennek vízföldtani jelentısége Rábasömjénben van. Ide egy 
sólepárló üzem települt. Felette miocén korú képzıdmények találhatók, amelyek vízadó 
képessége változó. A miocén csak lokális jelentıségő (Rábasömjén). 

Ezekre a képzıdményekre nyugatról keleti irányban egyre vastagabb kifejlıdésben 0-2000 
m vastag pannon üledék települt. Az alul lévı alsó-pannon márga, agyagmárga, homokkı, 
aleurit rétegei vízzáró tulajdonságúak. Vízföldtani jelentısége a felsıpannon korú összletnek 
van, amely keletrıl nyugati irányban egyre vastagabb kifejlıdéső, és a Rába vonalán eléri az 
1000 m-t, a vízgyőjtı északnyugati részén az 1500 m-t. A felsıpannon porózus homokos 
rétegei mintegy 500 m alatt alkalmasak termálvíz nyerésre, (Szentgotthárd, Szombathely, 
Sárvár). A felsıpannon felsı 250 m-es szintje a terület legfontosabb ivóvíz tárolója. Jellemzı, 
hogy Vág-Várkeszı térségében egy felszín közeli vulkáni képzıdmény körvonalazódik, ami 
vízzárónak tekinthetı és itt a folyót követı kavicsos rétegek elvékonyodnak.  

A felsıpannon üledék felett elhelyezkedı 10-20 m vastag pleisztocén üledék ivóvíz 
nyerésére nem alkalmas. Kivétel ez alól a Rába kavicsterasza, ahol partiszőréső távlati 
vízbázisok kijelölésére került sor (Csákánydoroszló, Ostffyasszonyfa). A vízgyőjtın az 
ivóvízbázisok teljes egészében a felszín alatti vizekre, döntıen a rétegvizekre települtek. 

A rétegvízbázisok utánpótlásukat a talajvíz irányából kapják. A talajvíz átlagos mélysége 4 
m. 

A talajvíz azonban a vízgyőjtı terület nagy részén szennyezett, ivásra alkalmatlan 
minıségő.  

1.6 A VÍZGY ŐJTİ MAGYARORSZÁGI RÉSZÉNEK ÉGHAJLATA  
Ha a Rába-vízgyőjtı éghajlatát Magyarország általános éghajlati viszonyainak keretében 

elemezzük, megállapíthatjuk, hogy jóval kisebb itt a kontinentalitás mértéke, mint az ország 
keleti felében. Igen jó a csapadékellátottság (a Szombathely és a Rába közötti száraz terület és 
a Kisalföld kivételével), itt a legkisebb a napfénytartam, itt a legnagyobb a hótakarós napok 
száma (a hegyeket leszámítva), itt a legkevesebb a nyári és a hıségnapok száma (ismét csak a 
hegyvidékek kivételével), valamint itt a legrövidebb a tenyészidıszak. 

E relatív ismérvek ellenére, a felsı-Rába egész vízgyőjtıjét tekintve összefoglalóan az 
alábbiak állapíthatók meg. Nyugatról kelet-északkelet felé haladva – a tengerszint fölötti 
magasság csökkenése és a földrajzi hosszúság növekedése függvényében – a csapadék évi 
összege csaknem felére csökken, a hımérséklet évi középértéke emelkedik, évi ingadozása 
pedig nı. A napsugárzás évi összege ugyancsak nı. Az éghajlati szélsıségekre vonatkozó 
hajlamról is ugyanez mondható el. A Rába alsó folyásán, a Kisalföld nyugati felében lévı táj 
éghajlata kettıs hatás alatt áll. A meghatározó éghajlati tényezı a Kisalföld medence 
jellegébıl származó kontinentális klímahatás. A másik tényezı a Ny-i fekvéssel van 
összefüggésben, itt még viszonylag jól érvényesül a szubatlanti klímahatás. Ezek alapján az 
alegység egészének éghajlatát az Alpokaljai és a Kisalföldi területek kettısége jellemzi, ez a 
különbség megjelenik az alábbiakban ismertetésre kerülı meteorológiai adatokban. 

A napfénytartam évi összege megközelíti a 2000 órát az alegység északi felén, délen 
azonban ez az érték csak 1787-1830 óra, a nyári negyedévben északon 780 óra, délen 710 óra 
körüli, míg a téli negyedévben 185-195 óra körüli a napsütés sokévi átlaga. Az évi 
középhımérséklet az országos átlaghoz közeli értéket mutat a Kisalföldön 10,2-10,4°C, 
szemben az Alpokaljával, ahol 8,9-9,2°C. Legmelegebb hónap a július, átlagos hımérséklete 
21°C a Rába alsó folyásán, míg felsın 18,8-19,6°C, a leghidegebb hónap a január mikor 
átlagosan -1,1 - 1,4°C között változik a havi közepes hımérséklet északon szemben az 
alegység délnyugati részével, ahol -2,4 és -1,4°C. Az évi átlagos hımérsékletingadozás 
mérsékelt, 22°C körüli. A fagymentes idıszak hossza átlagosan 190-196 nap. 



A csapadék átlagos évi összege 590 és 650 mm között van, míg a vegetációs idıszakban 
340-370 mm a Kisalföldön. Ennél több a csapadék az alegység déli-délnyugati részén, itt a 
csapadák átlagos évi össze 610 és 840 mm között van és a vegetációs idıszakban 470-630 
mm csapadék hull. A legszárazabb hónap a január, ilyenkor átlagosan 30-38 mm csapadék 
várható. Az alegység egsz területére jellemzı, hogy a medencejelleg következtében rendkívül 
változó a csapadék mennyisége, nagy eltérések lehetnek az átlagos értékektıl. A hótakaró 
átlagosan 5 cm vastagságban mintegy 40 napon át fedi a tájat a Rába alsó folyásán, a felsı 
folyáson akár 25-40 napon át fedheti a tájat 35-60 cm vastagságban a hó. Az uralkodó 
szélirány ÉNy-i, mivel az Alpokkal és a Kárpátokkal körülölelt alegységre a nyugati szelek 
csak a szélkapukon át tudnak bejutni. Az átlagos szélsebesség 1,9-3,6 m/s között változik. 

1.7 A NÖVÉNYTAKARÓ  
A mai növénytakaró az eredetihez képest a társadalmi beavatkozások következtében erısen 

átalakult állapotú. Ma a kultúrnövényzet uralkodik. Az erdı, elsısorban az alacsonyabb 
dombsági és síksági területeken, visszaszorult, emelett jelentıs nagyságú erdıterület található 
hegyvidéken, hiszen a Kıszegi-hegység területe gyakorlatilag teljes mértékben erdısült, 
továbbá a Vendvidék jelentıs része is ide sorolható, hiszen növényföldrajzilag egyaránt a 
Kelet-alpesi Flóratartományhoz (Noricum) tartoznak. A szántóföldek mezıségi jellegő foltjai, 
valamint a dombvidékek napos lejtıin telepített szılı- és gyümölcskultúrák az erdık rovására 
terjeszkedtek. Az erdıségek kultúrerdıkké alakultak, ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy 
jelentıs területet foglalnak el a természetszerő erdık is, melyek meghatározó részét képezik 
az İrségi Nemzeti Park és a Kıszegi Tájvédelmi Körzet területének. Az elmúlt közel húsz év 
során az erdıfelújítások (letermelt erdık újraerdısítése) az üzemtervi erdısítési elıírásai már 
közelítettek a „természetes övezetekhez”, vagy megfeleltek azoknak, azaz az adott tájban 
ıshonos célállományokat alkotó fafajokat ültettük a vágásterületeken. A gesztenyések 
beolvadtak a gyümölcs-kultúrák területébe. A telepített erdık fajtamegválasztása nem mindig 
igazodik a természetes övezetekhez. Az erıtelepítéseket (új erdık létrehozása szántó vagy 
gyep mővelési ágú területeken) meghatározó nagyságrendben a termelıszövetkezetek, állami 
gazdaságok, majd pedig magángazdálkodók végeztek, de a Szombathelyi Erdészeti ZRt. által 
végzett erdıtelepítések sem elhanyagolható nagyságrendőek, fıképpen, mert ezek a szakmai 
kívánalmaknak messzemenıen megfelelnek. Az erdıtelepítések során is egyre inkább az 
ıshonos fafajok alkalmazása került elıtérbe, nem utolsó sorban azért, mert ezek esetében az 
állami normatív támogatás lényegesen magasabb volt, mint a tájidegen fafajok 
vonatkozásában. 

A fenyıerdık tisztán, vagy kevert telepítésben, az alacsonyabb régiókban is elterjedtek. A 
korábbi idıszakok fenyvesítési programja – mely gazdasági kényszer miatt született –elérte az 
alacsonyabb régiókat is, így pl. még a Rumi-erdıben, közvetlenül a Rába partra is került 
lucfenyves. Ez azonban már a múlt, napjainkban új elvek és elıírások szerint történik az 
erdıgazdálkodás. A vízszabályozások a mocsaras foltok túlnyomó részét megszüntették, s ma 
a völgytalpakon gondozott nedves-kultúrrétek találhatók. 

Az antropogén hatások ellenére az erdısültség még mindig jelentıs.  

1.8 ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI JELLEMZ İK 
Településhálózat 

A Rába vízgyőjtı 143 települése közül jelentıs az 500 lakosnál kisebb lélekszámú 
települések száma, tehát aprófalvas településszerkezet jellemzı a vízgyőjtıre. A településekre 
a formai és szerkezeti szempontból jellemzı a kevéssé zárt beépítettség és a majdnem 
kizárólagos földszintes építés. A falvak utcahálózatát tekintve elsısorban völgymenti 
egyutcás községek terjedtek el. Itt a domborzati viszonyok miatt a falvak hosszan elnyúlnak, 



esetleg a fejlıdés folyamán két-három falu gyakorlatilag összeér egymással. A vend vidéken a 
szórvány települések a jellemzıek.  

Rendhagyónak tekinthetı, bár a fejlıdési tendenciába beleillik Szombathely esete. A 
közigazgatási funkció és az ipartelepítés jelleg miatt a lélekszám növekedés igen 
nagymértékő. Gyakorlatilag a nagyvárossá alakulás zajlik napjainkban. Ez rengeteg problémát 
vet fel minden tekintetben. Területi növekedés községcsatlakozásokkal és anélkül (pl. új 
negyedek építése), a városrészek funkciójának tisztázatlansága vízügyi problémákat is okoz. 
Ezek megoldása bizonyos értelemben az egész Rába-vízgyőjtı vízgazdálkodásának 
problémájához kapcsolódik. 

Az alegység területét a Gyıri, Téti, Csornai, Pápai, Celldömölki, Sárvári, Szombathelyi, 
Kıszegi, Vasvári, Körmendi, Szentgotthárdi és az İriszentpéteri kistérség tevékenysége 
érinti. 

A gazdasági fejlıdés érdekében a települések célja a vidéki, falusi turizmus feltételeinek 
megteremtése, fogadóállomások kiépítése vízi- és kerékpártúrázók részére a Rába folyó 
partján. 
 
Területhasználat 

Az alegység egész területét a nem öntözött szántóföldi területek uralják, ezek közvetlen a 
folyót kísérı jó minıségő talajokon és a Rába jobb oldali mellékfolyóinak vízgyőjtı területein 
találhatók. A területen viszonylag sok erdı található, ezek túlnyomó többsége vegyes erdı, 
mellettük a lomblevelő erdık és a tőlevelő erdık egyforma hányaddal képviseltetik magukat. 
Erdıs területek az alegység nyugati részén fordulnak elı. Kevés rét, illetve legelı terület is 
megtalálható itt, elsısorban a Rába völgyében. A legelı területekkel szinte egyforma 
mennyiségben találhatók települések területei. 

Az alegység Rába folyása szerinti Sárvár alatti részén a tervezési terület használatában a 
mezıgazdaság a számottevı, ipar csak a torkolati szakasz közelében Gyır közigazgatási 
területén jelenik meg.  

1.9 VÉDETT TERÜLETEK  
A vízgyőjtın 3 fı védett terület típus van. 
− Vízbázisvédelmi területek: 

Sérülékeny üzemelı vízbázisból 21, míg távlati vízbázisból 3+6 található 
(Csákánydoroszló, Ikervár, Vát, Rábapaty-Csönge-Ostffyasszonyfa, Malomsok-Árpás, 
Árpás-Kisbabot, Mérges, Rábapatona, Gyirmót) a területen. 

− Természetvédelmi területek: 
1978-ban létesült az İrségi Tájvédelmi Körzet, melyre alapozva – területét jelentısen 
bıvítve - 2002-ben alapították az İrségi Nemzeti Parkot, és melynek területe egyaránt 
érinti a Rába, a Zala és a Mura vízgyőjtıjét. A Kıszegi Tájvédelmi Körzetet 1980-ban 
alapították, 1992-ban bıvítették és azóta változatlanul az élıvilág és a táj értékeinek, ill. 
harmonikus kapcsolatának megırzését szolgálja.  
Itt található a Kıszegi hegység TK és az İrség TK Lápterületek lettek kijelölve a Rába és 
a Csörnöc-Herpenyı mentén. A Csörnöc-menti Tájvédelmi Körzet rendkívül hosszú 
elıkészítés után még mindig csak a védelemre történt felterjesztés állapotában van. 
Az ex lege vizes élıhelyek védetté nyilvánítása is érintette a területeket, de pl. a 
tızegmoha-lápok vagy a források környezetének megóvása már rutinszerően történik az 
erdıgazdálkodás gyakorlatában. 
Natura 2000 területek találhatók a Rába vízgyőjtı ırségi részén és Kıszeg hegyalján 
valamint a Rába árterületén és a határmenti vízfolyások (Pinka, Strém) völgyében. A 
területek részben átfedésben vannak a nemzeti park és a tájvédelmi körzet területeivel 
(İrségi N. P. – HUON10001; HUON20018; Kıszegi T. K. – HUON20002), de a 



csatlakozó területek közül is jelentıs nagyságúak lettek védelemre kijelölve, részben 
pedig új egységek kerültek a védett területek közé (Köles-tetı HUON20007; Ablánc-
patak völgye HUON20003; Öregcser HUON20013). 

− Tápanyag érzékeny területek: 
Nitrát érzékeny területek találhatók a vízgyőjtı csaknem teljes területén, kivéve a felsı, 
határmenti részeket. 

1.10 A VIZEK MONITORINGJA , ÁTFOGÓ ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS  
Monitoring 

A felszíni és felszín alatti mennyiségi és minıségi monitoring hálózat többnyire 
összehangoltan mőködik. A Rába tervezési alegység területén a felszíni vizeknél 7 feltáró és 
14 operatív monitoring pont mőködik (VKI jelentési monitoring) a vízminıségi és 
vízmennyiségi állapot jellemzésére. További 63, különbözı célú felszíni vízrajzi állomás 
mőködik még a vízrajzi mennyiségi monitoring hálózatban. A területen 2 referenciahely 
található (Rába-Csörötnek, Szerdahelyi-patak-Kıszegdoroszló) és 4 határvízi egyezmény 
keretében mőködtetett mintavételi hely.  

A felszín alatti VKI jelentési monitoringban 97 pont található. További 53, távlati vízbázist 
jellemzı felszín alatti vízrajzi állomás mőködik még a vízrajzi mennyiségi monitoring 
hálózatban a NYUDU-KÖVIZIG üzemeltetésében. 
 
Felszíni vizek állapota 

A múltban elıfordult szabályozási munkák ellenére vízfolyásaink többsége nincsen erısen 
módosított állapotban, így a jó ökológiai állapot elérhetı ezekben a vízfolyásokban. A 
vízfolyások vízkészletében jelentıs mennyiségi probléma nem mutatkozik, kivéve a 
szélsıségesen száraz idıszakokban.  

A Rába folyó a szentgotthárdi szakasz kivételével többnyire elfogadható minıségő. A 
Rába állapota – a torkolati szakasz közelében - az oxigénháztartás jellemzıit tekintve jó (II. 
osztályú), a tápanyagháztartást illetıen a közepes vízminıségi kategóriába tartozik. 

 A Rába jelentısebb mellékvízfolyásai közül a Lapincs, nátrium ill. a Sorok-Perint 
tápanyagok vonatkozásában nagyon szennyezett. A kisvízfolyások vízminıségi állapota 
nagyon heterogén, a helyi körülményektıl függıen tiszták, vagy szennyezettek. Az esetek 
többségében a vízfolyásban mért foszfor koncentráció lépi túl a határértékeket.  

 
Felszín alatti vizek állapota 

A felszín alatti vizek közül a felszíni szennyezıdésekkel szemben a legvédtelenebb a 
talajvíz. 

A talajvíz legnagyobb szennyezıje a mezıgazdaságból származó diffúz szennyezés. Az 
1960-1990 között felhasznált nagy mennyiségő mőtrágya és peszticid a külterületek egy 
részén határérték közeli vagy ezt meghaladó szennyezést okozott. 

A települések alatt a közmőolló szétnyílása következményeként - elmaradt csatornázás - 
jutott, illetve jut nagy mennyiségő szennyezés a talajvízbe. Továbbá lokális szennyezések 
jelzik az állattartó telepeket, sokszor a régi benzinkutakat, régebbi ipari létesítményeket. 

A rétegvízbıl nyerjük az ivóvíz túlnyomó részét. A rétegvizek 30 m alatt még általában 
szennyezésmentes, jó minıségő ivóvizet szolgáltatnak. A vízbázisok nagy részén a vas- és 
mangántartalom határérték feletti, így ennek csökkentésére van szükség. Helyenként 
szükséges az arzén és az ammónium csökkentése. A rétegvíz-bázisok azonban a talajvíz 
irányából kapják utánpótlásukat, így különösen az intenzívebb víztermelések környezetében a 
meggyorsult lefelé áramlás a szennyezıdés lefelé húzódását is meggyorsítja. Ennek 
következtében egyes sekélyebb kutak jövıbeni elszennyezıdésére számítani kell. 

A rétegvízbázisok utánpótlódása jó, mennyiségi probléma nincs. 



A termálvizek esetében szigorú vízkészlet-gazdálkodás érvényesül. A környezettudatos 
termálvízhasználók és a határozott, szigorú vízügyi szakigazgatási fellépés együttes 
eredményeként a területen a termálvízbázisok terhelése sehol sem haladja meg ezek 
utánpótlódását. 


