
„„Térségi táj- és vízgazdálkodást Térségi táj- és vízgazdálkodást 
megalapozó vízi infrastruktúra megalapozó vízi infrastruktúra 
kialakítás a Törökéri-főcsatorna kialakítás a Törökéri-főcsatorna 

öblözetében”öblözetében”
 Pályázat benyújtója: Pályázat benyújtója:   E-misszió Természet- és E-misszió Természet- és 

Környezetvédelmi Egyesület (E-misszió Egyesület)Környezetvédelmi Egyesület (E-misszió Egyesület)
 Cím:  4400 Nyíregyháza, Szabolcs út 6.Cím:  4400 Nyíregyháza, Szabolcs út 6.

 Kedvezményezett: Kedvezményezett: Bodrogmenti Vízgazdálkodási Bodrogmenti Vízgazdálkodási 
és Talajvédelmi Társulatés Talajvédelmi Társulat

 Cím: 3950 Sárospatak, Vásárhelyi P. u. 4.Cím: 3950 Sárospatak, Vásárhelyi P. u. 4.



A tervezés elvei:

• Tájgazdálkodást segítő helyi vízrendszer kialakítása, illesztve a 
meglévő belvízrendszer elemeihez

• Vízelvezetési lehetőségek javítása

• Vízvisszatartási lehetőségek kialakítása

• Természetközeli rendszerek kialakítása

• Mozaikos tájszerkezet kialakulásának elősegítése

A vízi infarastuktúra tervezése



A tervezett beavatkozások módjai:

• Vizes élőhelyek kialakítása vízvisszatartással

• Vizes élőhelyek kialakítása földmunkával

• Csatorna rekonstrukciók

• Vízkormányzó, vízvisszatartó műtárgyak építése

• Helyi vízválasztók hangsúlyosabbá tétele

• Többlet vizek kormányzása, ideiglenes vagy állandó tározásra 
alkalma területek irányába

Fontos!

A tervezett beavatkozásokkal kialakított vízfelületek, nem jelentenek 
kötelező árasztást, csak a lehetőségét biztosítunk.

Függ a gazdálkodó igényétől (víz), agrártámogatási rendszertől, 
belvízhelyzettől.



Ebbe a rendszerbe kell 
beilleszteni a 

tájgazdálkodási területek 
vízvízrendszerét.

Belvízi üzemrend 
legkisebb zavarása 
történjen, lehetőség 

szerint javuljon





Földmunkával kialakított vizes Földmunkával kialakított vizes 
élőhelyekélőhelyek

Változó vízmélység (0 – 2,0-2,5 m)Változó vízmélység (0 – 2,0-2,5 m)

Tájolás figyelembevétele (árnyékolás)Tájolás figyelembevétele (árnyékolás)

Szigetek, halágyak kialakításaSzigetek, halágyak kialakítása

Vízvisszatartással kialakított vizes Vízvisszatartással kialakított vizes 
élőhelyekélőhelyek

Összekapcsolni a belvízelvezető Összekapcsolni a belvízelvezető 
rendszerrelrendszerrel

A visszatartott víz nagyobb része A visszatartott víz nagyobb része 
levezethető legyenlevezethető legyen













ÖsszefoglalásÖsszefoglalás

Szabályozható vízpótlás, vízborítás kialakítása időben és 
térben, 
változatos vízmélységek (természet közeli)

Talajvízháztartás javítása (talajvízszint ingadozás 
mértékének csökkentés)

aszályosabb időben mederben visszatartani
„belvizes időben” lefolyás meggyorsítása

Meglévő belvízelvezető művek állapot javítása 
(csatornarekonstrukciók)

A következő agrártámogatási rendszerhez  történő 
alkalmazkodási lehetőségek javítása.

A törökéri szivattyútelep részbeni mentesítése.
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