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Zusammenfassung / Összefoglalás 

Allgemeines / Általános szempontok 

„Schaum an der Raab“ war zu Beginn des 

Jahrtausends ein großes Problem im Raum 

Szentgotthárd in Ungarn nahe der österrei-

chischen Grenze. Um dieses Problem zu be-

seitigen, wurden auf österreichischer und un-

garischer Seite zahlreiche Projekte und 

Maßnahmen umgesetzt (z.B. Raab-Aktions-

programm, OPENWEHR). Die Maßnahmen wir-

ken sich auf den gesamten Längsverlauf der 

Raab aus, weshalb gemeinsame Untersuchun-

gen auf ungarischer und österreichischer 

Seite notwendig waren. 

Im Rahmen der beiden Raab Surveys 2008 und 

2009 wurden bereits gemeinsame Untersu-

chungsprogramme an der Raab und ihren Zu-

bringern durchgeführt, um den ökologischen 

und chemischen Zustand der Raab zu erfas-

sen und zu bewerten. 

Mit dem gegenständlichen Projekt RaabSTAT 

wurde eine weitere gemeinsame Erhebung 

entlang der Raab realisiert mit dem Haupt-

ziel, die aktuellen Schadstoffbelastungen 

und den ökologischen Zustand zu überprüfen 

und zu beurteilen, ob die Auswirkungen der 

in den letzten 10 Jahren gesetzten Maßnah-

men die Situation verbessert haben. Die Er-

gebnisse des Projektes sollen somit als 

Grundlage für weitere mögliche bilateral ver-

einbarte Maßnahmen dienen. 

Die aktuelle Erhebung basiert auf den beiden 

früheren gemeinsamen Untersuchungspro-

grammen und lässt sich in physikalisch-che-

mische und biologische Untersuchungen un-

terscheiden, die im Wesentlichen unabhängig 

voneinander durchgeführt wurden, deren Er-

gebnisse aber eng miteinander verknüpft 

sind. 

Az ezredforduló elején a Rába habzása nagy 

problémát jelentett Szentgotthárdnál az 

osztrák határ közelében. A probléma kiküsz-

öbölése érdekében számos projekt és intéz-

kedés valósult meg mind Ausztriában, mind 

Magyarországon (pl. Raab Action Program, 

OPENWEHR). Mivel ezek az intézkedések ha-

tással vannak a Rába teljes hossza mentén, 

így a magyar és az osztrák fél együttes vizs-

gálatára volt szükség. 

A Rába és mellékfolyói ökológiai és kémiai ál-

lapotának felmérésére és értékelésére a két 

fél közös vizsgálati programot hajtott végre 

2008-2009-ben. 

A jelenlegi RaabSTAT projekttel újabb közös 

felmérés készült el a Rába mentén azzal a fő 

céllal, hogy megállapítsuk a jelenlegi szeny-

nyezettségi szintet és az ökológiai állapotot, 

valamint értékeljük, hogy az elmúlt 10 évben 

végrehajtott intézkedések hatásai javítot-

tak-e a helyzeten. A projekt eredményei így 

további kétoldalúan elfogadható, lehetséges 

intézkedések alapjául szolgálhatnak. 

A jelen felmérés a két korábbi közös vizsgá-

lati programon alapul, és fizikai-kémiai és bi-

ológiai vizsgálatokra osztható, amelyeket lé-

nyegében egymástól függetlenül végeztünk, 

de eredményeik szorosan összefüggenek. 

A teljes terepmunkát 2019 őszén fejezték be 

a nemzeti szakértők, akik a saját területükön 

dolgoztak, Ausztriában és Magyarországon. A 

kémiai és biológiai vizsgálatok során egy-

aránt, a nemzeti szakértők közös mintavételt 

hajtottak végre a kiválasztott helyszíneken 

annak érdekében, hogy az eltérő elemzési 

vagy értékelési módszereik ellenére az ered-

mények összehasonlíthatók legyenek.  
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Die gesamte Feldarbeit wurde im Herbst 2019 

von nationalen ExpertInnen auf ihrem jewei-

ligen Territorium in Österreich und Ungarn 

abgeschlossen. Sowohl für die chemischen als 

auch für die biologischen Untersuchungen 

wurden von nationalen ExpertInnen gemein-

same Probenahmen an ausgewählten Stand-

orten durchgeführt, um die jeweiligen Analy-

sen trotz unterschiedlicher Analyse- oder 

Bewertungsmethoden vergleichen zu kön-

nen. 

Chemie / Kémia 

Im Rahmen des Projekts RaabSTAT wurden 51 

Proben entlang der Raab und ihrer Zubringer 

genommen, beginnend bei Arzberg in Öster-

reich bis zur Probennahmestelle in Győr in 

Ungarn, wo die Raab kurz darauf in die Mo-

soni-Donau mündet. In Österreich wurden 12 

Fließgewässerproben aus der Raab und 1 aus 

dem Zufbringer Lafnitz entnommen, die kurz 

nach der österreichisch-ungarischen Grenze 

in die Raab mündet. In Ungarn wurden 10 

Fließgewässerproben aus der Raab und 5 aus 

den Zubringern Lafnitz, Pinka, Sorok-Perint, 

Rabnitz und Marcal entnommen. Die Probe-

nahmestellen der Zufbringer wurden in der 

Nähe ihres Zusammenflusses mit der Raab 

festgelegt. 

Zusätzlich zu den Oberflächengewässern 

wurden 23 Kläranlagen entlang des gesamten 

Abschnitts der Raab beprobt, wobei sich 7 

kommunale und 7 industrielle Kläranlagen in 

Österreich, 6 kommunale und 3 industrielle 

Kläranlagen in Ungarn befinden. 

Die in Österreich gelegenen Probenahmestel-

len wurden von österreichischen ExpertInnen 

beprobt, die Probenahme in Ungarn wurde 

von ungarischen ExpertInnen durchgeführt. 

An der österreichischen Fließgewässermess-

stelle in Neumarkt an der Raab wurden von 

Probenahmeteams aus beiden Ländern aus 

A RaabSTAT projekt keretén belül összesen 

51 vízkémiai mintavételi helyszínt jelöltünk 

ki a Rábán és annak mellékvizein, az ausztriai 

Arzbergtől egészen a magyarországi győri 

mintavételi helyig, ahonnan nem messze tor-

kollik a Rába a Mosoni-Dunába. 

Ausztriában 12 felszíni vízmintát vettünk a 

Rábából, valamint 1 mintát annak mellékfo-

lyójából, a Lapincsból, amely nem sokkal az 

osztrák-magyar határ után torkollik a Rá-

bába. Magyarországon 10 felszíni vízmintavé-

tel készült a Rábából és 5 felszíni vízminta 

annak mellékfolyóiból, a Lapincsból, Pinká-

ból, Sorok-Perintből, a Répce-árapasztóból, 

valamint a Marcalból. A mellékfolyók minta-

vételi helyeit a Rábába való torkolatuk köze-

lében jelültük ki. 

A felszíni vizek mellett a Rába teljes szaka-

szán összesen 23 szennyvíztisztító telep elfo-

lyó szennyvizét mintáztuk meg, Ausztriában 

7 kommunális és 7 ipari, Magyarországon 6 

kommunális és 3 ipari szennyvíztisztító tele-

pen.  

Az Ausztriában található mintavételi helye-

ken az osztrák szakemberek, a magyar hely-

színeken a magyar szakemberek végezték a 

mintázást. Minőségbiztosítási okokból az 

ausztriai Neumarkt mintavételi ponton közös 
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Gründen der Qualitätssicherung Proben gezo-

gen. 

Die Probenahmestellen und die Probenah-

mestrategie mittels Stichproben waren die-

selben wie im Raab Survey 2009, was einen 

Vergleich der aktuellen Ergebnisse mit jenen, 

die zehn Jahre zuvor erzielt wurden, ermög-

lichte. Aufgrund der völlig unterschiedlichen 

hydrologischen Verhältnisse zwischen den 

beiden Momentaufnahmen 2009 und 2019 

(Abfluss der Raab im Jahr 2019 im Bereich 

des mittleren jährlichen Niederwassers einer 

Langzeitreihe und bis zu 6-mal höher im Jahr 

2009) muss jedoch darauf hingewiesen wer-

den, dass die gemessenen Konzentrationen 

im Fluss keinesfalls ohne diese Einschränkung 

miteinander verglichen werden dürfen. 

Generell sind hohe Natrium-, Chlorid- und 

Sulfateinträge hauptsächlich auf Einträge aus 

Lederfabriken zurückzuführen, in denen ge-

salzene Häute verarbeitet werden. Insgesamt 

gibt es bei den Emissionsmengen für diese an-

organischen Ionen zwischen den beiden Mo-

mentaufnahmen der Untersuchungen von 

2009 und 2019 keine großen Unterschiede. 

Die Werte der Oberflächenspannung der Im-

missionsproben lagen in der Untersuchung 

2019 im gleichen Bereich wie im Raab Survey 

2009, bei den Einleitern sind jedoch die deut-

lich besseren Werte in Einleitungen der Le-

derfabriken im Vergleich zum Raab Survey 

2009 erwähnenswert. 

Für organische Schadstoffe, wie gelöster or-

ganischer Kohlenstoff (DOC), biochemischer 

Sauerstoffbedarf (BSB5) und chemischer Sau-

erstoffbedarf (CSB) konnte eine signifikante 

Reduktion der Emissionen aus Punktquellen 

zwischen den Stichproben aus den Jahren 

2009 und 2019 festgestellt werden. Während 

die Emissionensmengen der kommunalen 

Kläranlagen mehr oder weniger unverändert 

waren, sind die Verringerungen der organi-

schen Schadstofffrachten vor allem auf eine 

vízmintát vettünk a Rábából, mindkét szak-

értői csapat részvételével. 

A mintavételi helyek és a mintavételi straté-

gia megegyeztek a 2009. évi Rába felmérésé-

vel, ami lehetővé tette a jelenlegi eredmé-

nyek összehasonlítását a tíz évvel korábban 

kapottakkal. Mindazonáltal ki kell emelni, 

hogy az eredményül kapott koncentrációkat 

a 2009-es és 2019-es év teljesen eltérő hid-

rológiai körülményeinek figyelembevételével 

szabad csak összehasonlítani (a 2019-ben a 

mintavétel a Rába egy hosszabb kisvizes idő-

szakában történt, míg a 2009-es mintavétel 

idején a vízhozam ennek akár hatszorosa is 

volt). 

Az általában magas nátrium-, klorid- és szul-

fát felhasználás elsősorban azoknak a bőrgyá-

raknak tulajdonítható, amelyekben sózott 

bőrt dolgoznak fel. Összességében nincs je-

lentős különbség e sók kibocsátási mennyisé-

geiben a 2009-es és a 2019-es a vizsgálat idő-

pontjában. 

A 2019-es felmérésben az immissziós minták-

nál mért felületi feszültség értékek ugyanab-

ban a tartományban voltak, mint a 2009-es 

felmérésben, de a kibocsátások tekintetében 

említést érdemel a bőrgyárak technológiai 

folyamataiban bekövetkezett javulás a 2009-

es felméréshez képest. 

Az olyan szerves szennyező anyagok eseté-

ben, mint az oldott szerves szén (DOC), a bio-

kémiai oxigénigény (BOI5) és a kémiai oxigén-

igény (KOI), 2019–ben kimutaható volt a 

pontforrásokból származó kibocsátások je-

lentős csökkenése a 2009. évi mintavételek 

eredményeihez képest. Mivel a kommunális 

szennyvíztisztító telepek kibocsátása nagyjá-

ból azonos maradt, ezért a szerves szennye-

zőanyag-terhelések csökkenése elsősorban a 

három bőrgyár terhelésének csökkenése mi-

att következett be. 

A tápanyagparaméterek immissziós koncent-

rációi ugyanabba a tartományba estek, mint 
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deutliche Verringerung der Einleitungen der 

drei Lederfabriken zurückzuführen. 

Die Immissionskonzentrationen der Nähr-

stoffparameter lagen in den gleichen Kon-

zentrationsbereichen wie in der Studie von 

2009, wobei zu berücksichtigen ist, dass die 

Raab während der gegenständlichen Studie 

eine deutlich geringere Wasserführung und 

damit ein signifikant geringeres Verdün-

nungspotential aufwies. Die Konzentrations-

kurven unterstreichen, dass kein signifikan-

ter Einfluss der untersuchten Emissionen aus 

Punktquellen auf die Immissionskonzentrati-

onen der jeweiligen Nährstoffparameter er-

kennbar ist. 

Die Schwermetallkonzentrationen sind in der 

Raab nach wie vor sehr gering, allerdings wa-

ren in den Proben der Zubringer einige Me-

talle in bemerkenswert hoher Konzentration 

vorhanden, was alarmierend ist.  

Auch bei den synthetischen Schadstoffen 

wurden durchwegs geringe Konzentrationen 

gemessen. Bei den meisten Proben lagen die 

Ergebnisse unterhalb der jeweiligen Nach-

weisgrenze. Einzig das hoch persistente 1,5-

Naphthalindisulfonat und Bisphenol A wurden 

in allen Proben der Raab von der ersten Le-

derfabrik in Österreich bis Győr gefunden. 

Bezüglich der Gruppenparameter wurden für 

anionische Tenside in den Proben der Raab-

höhere Konzentrationen als 2009 gemessen, 

während die AOX Konzentration im Vergleich 

zu 2009 abnahm. 

a 2009-es vizsgálatban, de figyelembe kell 

venni, hogy a jelenlegi mérések során a Rába 

vízhozama lényegesen alacsonyabb volt. A 

koncentráció-görbék azt támasztják alá, 

hogy a vizsgált pontforrásokból származó 

emisszióknak nincs jelentős hatása a táp-

anyagparaméterek immissziós koncentráció-

ira. 

A nehézfémek koncentrációja továbbra is na-

gyon alacsony a Rábában, azonban a mellék-

folyókból vett mintákban néhány fém kiemel-

kedően magas koncentrációban volt jelen, 

amit figyelmeztetésként kell kezelni. 

A szintetikus szennyezők koncentrációja szin-

tén kedvezően alacsonynak bizonyult, meny-

nyiségük a legtöbb mintában nem érte el az 

alsó méréshatárt. Kivételt csak a lebontással 

szemben rendkívül ellenálló 1,5-naftalin-di-

szulfonát és a biszfenol-A képeznek, amelyek 

az első osztrák bőrgyártól Győrig valamennyi 

Rábából származó vízmintában megtalálha-

tók voltak. 

A csoportparaméterek közül az anionos 

detergensek nagyobb koncentrációban voltak 

jelen a Rába vízmintáiban, mint 2009-ben, 

míg az AOX vegyületek koncentrációja csök-

kent 2009-hez képest. 

 

Biologie / Biológia 

Ziel der biologischen Untersuchungen im Pro-

jekt RaabSTAT war eine Bewertung des öko-

logischen Zustands der Raab von ihrem Ober-

lauf in Österreich bis zur Mündung in die 

Donau in Ungarn. Zur Beurteilung des ökolo-

gischen Zustands auf Grundlage der biologi-

schen Qualitätselemente Phytobenthos (PHB) 

A RaabSTAT projekt biológiai vizsgálatainak 

célja a Rába ökológiai állapotfelmérése volt 

az ausztriai felső szakasztól a magyarországi 

dunai torkolatig. Az ökológiai állapot értéke-

léséhez a biológiai minőségi elemek közül a 

bevonatlakó kovaalgák (PHB) és a vízi mak-

roszkópikus gerinctelenek (MZB) esetében a 
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und Makrozoobenthos (MZB) wurden am 18. 

und 19. September 2019 insgesamt 22 Mess-

stellen an den Flüssen Raab und Lafnitz un-

tersucht. Die Beurteilung des ökologischen 

Zustands für das Qualitätselement Fische ba-

sierte ausschließlich auf Daten aus früheren 

Erhebungen.  

Eine gemeinsame Bewertung der Raab auf 

der Grundlage von PHB und MZB ergab den 

mäßigen ökologischen Zustand bei Arzberg. 

Von Mitterdorf bis Takern befand sich der 

Fluss im guten ökologischen Zustand. Die 

Raab von Gniebing bis zur Staatsgrenze sowie 

die Lafnitz in Eltendorf wiesen eine Abwei-

chung vom Zielzustand gemäß Wasserrah-

menrichtlinie (WRRL) auf. Innerhalb des Qua-

litätselements PHB zeigten die Kieselalgen 

entlang des österreichischen Verlaufs der 

Raab eine Tendenz zu steigenden Nährstoff-

einträgen. Ab Takern stromabwärts nahm die 

trophische Belastung zu, was zu einem Wech-

sel vom guten zum mäßigen ökologischen Zu-

stand führte. Im Fall des MZB erfüllte der Sa-

probienindex an fast allen Standorten die 

Ziele der WRRL, nur die Untersuchungsstelle 

Mogersdorf zeigte eine Abweichung vom gu-

ten Zustand. Von Gniebing flussabwärts bis 

zur Staatsgrenze wies die Raab anthropogene 

Beeinträchtigungen auf (strukturelle Defi-

zite, hydrologische Veränderungen). Für das 

Qualitätselement Fische ergab die Mehrzahl 

der Erhebungen für die Raab den mäßigen bis 

guten ökologischen Zustand. Die Abweichung 

vom Zielzustand gemäß WRRL im rhithralen 

Ober- und Mittellauf lässt sich plausibel mit 

den hydrologischen Beeinträchtigungen in 

Verbindung bringen. Im Abschnitt Potamal 

wurde nur ein Standort als mäßig, alle ande-

ren als gut bewertet. Der Standort Lafnitz 

wies ebenfalls den guten ökologischen Zu-

stand auf. 

Rába és a Lapincs folyókon 22 vizsgálati hely-

színen 2019. szeptember 18-19-én történtek 

a felmérések. A biológiai minőségi elemek  

közül a halak vizsgálatán alapuló ökológiai ál-

lapotértékelés korábbi vizsgálatokon alapul. 

A bentonikus kovaalgák és a vízi makroszkó-

pikus gerinctelenek kombinált értékelése 

alapján a Rába mérsékelt ökológiai állapotú 

Arzbergnél. Mitterdorftól Takernig a folyó jó 

állapotú. A Rába Gniebingtől a határig, csak-

úgy, mint a Lapincs Eltendorfnál, eltérést 

mutat a Víz Keretirányelv környezeti célkitű-

zéseihez képest. A bentonikus kovaalgák kö-

zül a diatóma fajok, mint tápanyag indikáto-

rok, növekedési tendenciája jellemző a Rába 

osztrák szakaszán. Takerntől lefelé a táp-

anyag terhelés nő, ami a jó ökológiai állapot-

ból a mérsékelt ökológiai állapotba történő 

változáshoz vezet. A vízi makroszkópikus ge-

rinctelenek esetében a szapróbikus index a 

Víz Keretirányelv (VKI) célkitűzéseinek meg-

felel majdnem az összes helyszínen, csupán 

a Mogersdorf mintavételi helyszín mutat el-

térést a jó ökológiai állapottól. Gniebingtől 

lefelé a határig a Rába antropogén hatásokat 

jelez, mint pl.  strukturális hiányok, hidroló-

giai változások. A biológiai minőségi elemek 

közül a halak esetében a legtöbb állomány-

felmérés mérsékelt vagy jó állapotot mutat a 

Rába esetében. A VKI környezeti célkitűzése-

itől való eltérés a felső és középső rithrális 

szakaszokon értelemszerűen a hidrológiai ha-

tásokhoz köthető. A potamalis szakaszokon 

csak egy helyet értékeltünk mérsékelt álla-

potúnak, a többi jó állapotú. A Lapincs szin-

tén jó ökológiai állapotú. 

A biológiai minőségi elemek kombinált érté-

kelésével “az egy mindent visz” elv alapján, 

Magyarországon mérsékelt ökológiai állapo-

túnak értékeltük a teljes magyarországi sza-

kaszát a Rába és a Lapincs folyóknak. Leg-

több esetben a diatóma fajok voltak 

felelősek ezért az értékelésért, mivel ennek 
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Die gemeinsame Bewertung der drei biologi-

schen Qualitätselemente PHB, MZB und Fi-

sche ergab in Ungarn nach dem "one out - all 

out"-Prinzip für den gesamten ungarischen 

Verlauf der Raab und Lafnitz die mäßige Zu-

standsklasse. In den meisten Fällen waren die 

Kieselalgen der Grund für diese Bewertung. 

Das PHB wies die schlechtesten Bewertungs-

ergebnisse auf, was auf einen klaren Einfluss 

von punktuellen und diffusen Nährstoffquel-

len hinweist. Die Ergebnisse der Erhebungen 

im Jahr 2019 deuteten darauf hin, dass sich 

der obere Abschnitt (Grenze zwischen 

Sárvár) der Raab nach Angaben der Qualität-

selemente MZB und Fische im guten ökologi-

schen Zustand befand, während der Ab-

schnitt zwischen Uraiújfalu und der Mündung 

in die Mosoni-Donau im mäßigen ökologischen 

Zustand war. Bei den Fischen erbrachten die 

Maßnahmen zur Verbesserung der hydromor-

phologischen Verhältnisse in den oberen Ab-

schnitten positive Ergebnisse. Die MZB-Er-

gebnisse im ungarischen Teil der Raab 

zeigten, dass die hohe Strukturvielfalt in den 

oberen Flussabschnitten bessere Lebens-

raumbedingungen bot als die unteren, regu-

lierten Flussabschnitte zwischen den Stau-

dämmen. Auch die Ergebnisse der 

Kieselalgen (die auf Nährstoffeinflüsse hin-

deuten) indizierten, dass das Gewässer fast 

im gesamten ungarischen Abschnitt den mä-

ßigen ökologischen Zustand aufwies. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, 

dass die Maßnahmen zur Verbesserung des 

ökologischen Zustands in der Raab in den 

letzten Jahren positive Auswirkungen hatten, 

obwohl der gute ökologische Zustand noch 

nicht an allen Untersuchungsstandorten er-

reicht wurde. 

a csoportnak voltak a legrosszabb eredmé-

nyei, jelezve így a pontszerű és diffúz táp-

anyagforrások nyilvánvaló hatását. A 2019-es 

vizsgálatok eredményei, melyek a biológiai 

minőségi elemek közül a vízi makroszkópikus 

gerinctelenek és a halak vizsgálataira tá-

maszkodtak, azt mutatják, hogy a Rába felső 

szakasza (a határtól Sárvárig) jó ökológiai ál-

lapotban van, míg az Uraiújfalu és a Mosoni-

Duna összefolyás közötti szakasz mérsékelt 

állapotú. A halak esetében a hidromorfoló-

giai feltételek javítása érdekében tett intéz-

kedések biztató eredményeket hoztak a felső 

szakaszokon. A vízi makroszkópikus gerincte-

len vizsgálatok eredményei a Rába magyaror-

szági szakaszán, azt mutatják, hogy a felső 

folyószakaszok magas strukturális diverzitása 

jobb élőhelyi viszonyokat biztosít ennek a bi-

ológiai elemnek, mint az alsó, gátak között 

szabályozott folyó szakaszok. A diatóma fa-

jok eredményei (jelezve a tápanyag terhe-

lést) szintén azt mutatják, hogy a teljes ma-

gyarországi szakasz mérsékelt ökológiai 

állapotú. 

Összességében elmondható, hogy az ökoló-

giai állapot javítása érdekében tett intézke-

déseknek a Rába esetében pozitív hatása van 

az utóbbi években, habár a jó ökológiai álla-

potot még nem sikerült elérni minden hely-

színen. 
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Schlussfolgerungen / Összegzés 

Der Auslöser für die außergewöhnlich dichten 

Untersuchungsprogramme an der Raab waren 

Beobachtungen von Schaumbildungen im Be-

reich des Wehres in Szentgotthárd um die 

Jahrtausendwende. RaabSTAT ist der Eck-

pfeiler einer Reihe von Studien zur Erfassung 

der Frachten an der Raab. Im gegenständli-

chen Projekt wurde keine Schaumbildung be-

obachtet, was durch eine deutliche Verbes-

serung der Oberflächenspannung bei den 

Emissionen der Lederfabriken bestätigt 

wurde. 

Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass das 

Raab-Aktionsprogramm erfolgreich war, die 

Belastung der Raab nahm für mehrere Para-

meter ab. 

Die hohe natürliche Variabilität der Raab 

kann eine mögliche Verbesserung der sapro-

biellen Situation überdecken, die als Folge 

der seitens der lederverarbeitenden Betriebe 

gesetzten Maßnahmen zu erwarten wäre. 

Betrachtet man nur den Saprobienindex, der 

für das RaabSTAT-Projekt wichtiger ist als die 

multimetrischen Indizes MM1 und MM2, befin-

den sich die meisten Standorte im guten Zu-

stand. 

In den letzten Jahren haben sich die Maßnah-

men zur Verbesserung der Wasserqualität po-

sitiv ausgewirkt. Die Ergebnisse der Untersu-

chungen im Rahmen des Projektes RaabSTAT 

zeigten aber auch, dass noch nicht alle Was-

serkörper der Raab den Zielzustand erreicht 

haben. Um feststellen zu können, ob und 

welche ergänzenden Maßnahmen allenfalls 

noch erforderlich wären, wird in bilateraler 

Abstimmung eine solide Datengrundlage zu 

schaffen sein, die langfristig die korrekte Ein-

schätzung von allfälligen Defiziten möglich 

macht. 

A Rába kivételesen sűrű vizsgálati program-

jának oka a Szentgotthárdi duzzasztónál fel-

lépő habképződés volt az ezredforduló körül. 

A RaabSTAT sarokköve a Rábát érő terhelések 

feltárására irányuló vizsgálatok sorának. Je-

len projektben habképződést már nem figyel-

tek meg, amit a bőrgyárak kibocsátásában a 

felületi feszültség értékek egyértelmű javu-

lása igazolt.  

A kapott eredmények azt mutatják, hogy a 

Rába Akció Program sikeres volt, a Rába ter-

helése több komponens esetében csökkent. 

A magas természetes változékonyság elfed-

heti a szaprobiológiai helyzet esetleges javu-

lását, amely a bőrfeldolgozó vállalatok által 

hozott intézkedések következtében várható. 

Ha csak a szaprobikus indexet vesszük figye-

lembe, amely a RaabSTAT projekt szempont-

jából fontosabb, mint az MM1 és MM2 multi-

metrikus index, a legtöbb hely jó állapotban 

van.  

Az elmúlt években az ökológiai állapot javí-

tására irányuló beavatkozások pozitív hatása 

érzékelhető. A RaabSTAT projekt keretei kö-

zött elvégzett vizsgálatok eredményei azon-

ban arra is rámutattak, hogy a Rába összes 

víztestje még nem érte el a célállapotot. An-

nak megállapítása érdekében, hogy szükség 

lehet-e és mely további intézkedésekre, bila-

terális egyeztetések során olyan megbízható 

alap adatokat kell létrehozni, amelyek hosz-

szú távon lehetővé teszik az esetleges hiá-

nyok megfelelő meghatározását. 


