„FELSŐ-DUNAI
MELLÉKÁG-RENDSZEREK
ÁRVÍZVÉDELME ÉS
VÍZPÓTLÁSA,
I. ÜTEM” PROJEKT

Köszöntő
Szigetköz igazi szépségét a Duna és a vele párhuzamosan húzódó szövevényes mellékágrendszer adja.
A mellékágrendszerekkel változatosan behálózott
hullámtéri területeken gyönyörű szigetvilág található, természetvédelmi szempontból is védendő,
rendkívül értékes növény- és állatvilággal.

Benda-ág

A Felső-Duna (1850-1809 fkm) árvízvédelmi helyzetét a
klímaváltozás hatásai miatt is fokozott gonddal kell kezelnünk.
A Duna folyam hullámtere jelentős szerepet tölt be a folyó árvízi
vízszállításában. A Szigetköz mentett oldali területeire vonatkozó
árvízi biztonság megőrzése, és lehetőségeink szerinti növelése
a feladatunk.

Németh József
igazgató
Észak-dunántúli Vízügyi
igazgatóság

A projekt célja
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma
által európai uniós forrásból, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében
valósult meg a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem”
(KEHOP-1.3.0-15-2016-00013) tárgyú projekt. Az 1,906 milliárd forint összköltségű beruházás
keretében kizárólagos állami tulajdonú létesítmények fejlesztése történt meg a Szigetközi
hullámtéri vízpótló-rendszerben.
A beruházásban megvalósult létesítmények Rajkát, Dunakilitit, Dunaszigetet, Kisbodakot,
Dunaremetét, Lipótot és Ásványrárót érintették, melyek összlakossága megközelítőleg 10.000
fő. A vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága 11.500 hektárt érintett.

Öregszigeti belső tó
vízpótló-ágának a torkolata

A projekt célja a Duna 1850-1809 fkm közötti szakaszán a jobb parti mellékágrendszerek
árvízlevezető képességének és a meglévő ökológiai állapotok további javítása volt. A Szigetközi
hullámtéri vízpótló-rendszer alapvetően eddig is jól működött, melynek üzemeltetési
alapelveiben ezután sem lesz változás. A rendszer vízpótlása 1995 májusa óta, a Dunakiliti
duzzasztómű és fenékküszöb által, a felettük lévő folyószakaszon kibontott 3 db töltőbukón
keresztül gravitációsan biztosított. Szigetköz mai szépségének jelentős részét az itt még meglévő
fonatos mellékágrendszerek adják, melyekben az árvízvédelmi töltés és a Duna főmedre között
változatos vizes élőhelyek alakultak ki.

A kivitelezési munkák bemutatása

Disznósi-ág
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A megvalósult fejlesztés során az árvízlevezetés feltételeinek javítása érdekében mellékágkotrások,
a mellékágrendszerek műveinek és műtárgyainak átalakítása, továbbá újabb vizes élőhelyek
rehabilitációja történt meg. A kivitelezési munkák - beleértve a fakivágási és irtási munkálatokat
is - a Natura 2000 jelölő és védett, valamint fokozottan védett madárfajok védelme érdekében
meghatározott időszakokban történtek. A vízfolyások hosszirányú átjárhatóságát a kivitelezés
ideje alatt is biztosították, és a teljes időtartam alatt az előírásoknak megfelelően üzemelt a
Szigetközi Hullámtéri Vízpótló-rendszer.
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Rajka község külterületén a Szigeti-Duna felső, az Öregréti bukó alatti szakaszán a jobb
parton egy mély fekvésű terület (lapos) található. A lapos vízpótlásának a javítása érdekében a
rávezető fok kotrásával, fokgazdálkodási elvek szerinti szélesítésével bővítették ki az Öregréti
vizes élőhely torkolatát.
A rajkai Ördögszigeti belső tavak, valamint a dunakiliti Helenai tavak esetében kotrással
tágították ki a vízpótlást biztosító rávezető fokokat. A régi anyagnyerőhelyeken kialakult tavak
ma már rendkívül értékes növény- és állatvilággal rendelkeznek. A Helenai tavak egyikében, a
kristálytiszta vízben számtalan édesvízi medúza is él.
A Dunakiliti duzzasztómű feletti ún. tározótérben a korábbi vízlépcsőépítés során betöltötték
a Benda-ág felső végét, így annak alsó szakasza évtizedekig zárványmederként maradt fenn.
Vízpótlása 2019 októberéig még nem volt biztosítva és a holtágat nagyon kedvezőtlen vízi állapotok
jellemezték. Az ág torkolata korábban jelentősen feliszapolódott, és a torkolatától kb. 70 m-re
található régi középvíz-szabályzási célokat szolgáló kőmű maradványának a magas küszöbszintje
is megakadályozta a víz bejutását a mellékágba. 2019 novemberében a kőmű visszabontásával
és a torkolati szakasz kotrásával a Benda-ágat összekötötték a vízpótló főággal és ez által egy új
kedvező vízellátású vizes élőhely alakult ki.

Doborgazi átvágás felső végének a bővitése

Görgetegi-Duna kiágazásánál kihajózó szelvény kialakítása
A Görgetegi-Duna felső kiágazásánál az ideiglenes jelleggel megépült vízpótló-ágnál az üzembe
helyezése óta bekövetkező hordalékmozgás következtében jelentős feltöltődés keletkezett.
Emiatt itt a meder nagyon sekéllyé, így a hajózás a kisvizes időszakokban nehézkessé vált. E
probléma megszüntetése érdekében a feltöltődés részbeni eltávolítását végezték el kotrással,
egy ún. kihajózó szelvény kialakításával.
Görgetegi ágvéglezárás zsilipjének a felújítása során a felvízi oldalon egy korszerű uszadékfogó
kiépítése is megtörtént.
Dunakiliti térségében a Tejfalui mellékágrendszerben két új mellékág rehabilitációja valósult
meg: a Lénai Duna-ágé 810 méter, a Jegenyési Duna-ágé pedig 500 méter hosszan. A Léna ág
felső vízpótlását a Görgetegi Duna-ág jobb partján, egy vízkivételi, ún. beeresztő mű, erdészeti
átjáró kiépítésével oldották meg. A Lénai-ágon keresztül érkező áramló víz a Tótkalapi ágon
folyik tovább, majd 200 m megtétele után a Jegenyési ágon vonul végig a Csökös Duna-ágig.
Ezek a beavatkozások nagyszerűen sikerültek, és ma már a régi száraz mederszakaszok helyén
új, ökológiai szempontból is megfelelő vizes élőhelyek, valamint a vízitúrázók számára is új
bejárható medrek jöttek létre.
Felújították a Tejfalui mellékág-rendszerben a Dunakiliti község külterületén lévő Rudi gyepi
hallépcsőt. A halátjáró olyan műszaki megoldás, melynek segítségével lehetővé teszik a vízi
élőlények számára a mesterséges vízszintemelés okozta szintkülönbség legyőzését. A halátjáró
létesítmények célja, hogy biztosítsa a halak, illetve tágabb értelemben a vízi élőlények számára
a vándorlás, szaporodás és táplálkozás feltételeit.

Felső Zalka ág

A Ferde-gát átalakítására is sor került: a kőműben lévő korábban is meglévő részleges visszabontás
szelvénybővítését végezték el úgy, hogy az ökológiai átjárhatóság is biztosítottá vált.
A mellékágak közül a Tejfalui mellékágrendszerben felújították még a Zalka ágakat is,
mivel korábban az ágak felső kitorkolási szakaszai jelentősen feliszapolódtak, beszűkültek
megnehezítve az ágak hajózhatóságát. A probléma megszűntetése érdekében az erősen
benőtt szakaszok kotrását végezték el.
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Ismét vizzel telt a Feneketlen tó
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A Doborgazi átvágás felső végében bennmaradt csonk jelentősen akadályozta az árvízi levonulást,
emiatt annak eltávolítása és az átvágás felső kiágazásának hidraulikailag kedvezőbb átalakítása
történt meg. A vízpótló-rendszer egyik főága, a Barkási Duna-ág bal partján elhelyezkedő Revolver
és a Barkás Duna-ágak rehabilitációját is elvégezték. A Cikolai mellékágrendszerben lévő ágak
főmeder felé eső végeiben kialakítottak egy 170 méter hosszú összekötő csatornát, mellyel ismét
egy áramló vizű vízpótló mellékágat hoztak létre. A csatornaszakaszon egy új hullámtéri híd,
az 5,50 méter nyílásszélességgel rendelkező 6 méter hosszú Mikácsi híd is épült. Az összekötő
csatorna kialakítása során összesen 3200 m3 anyag kotrására került sor.
A fenti beavatkozások tovább színesítik a Cikolai mellékágrendszerben található szigetvilágot,
javítják az ökológiai állapotokat, és újabb vízitúra útvonalat is kínálnak a természetet szerető
vízitúrázók számára.

Barkás Revolver összekötő a Mikácsi híddal

Megtörtént a Barkás-ág rányitása az Öreg-Duna medrére. A két vízfolyás élő kapcsolata az
ág felső végének korábbi betöltésével megszűnt. Az ág jelenlegi állapota még elfogadható,
azonban nagyvizes időszakban lehetőség nyílhat frissvizes átöblítésére a Duna part vápaszerű
lesüllyesztésével töltőbukó kialakítás formájában. Így árvízkor a bekötés, mint árapasztó vápa
fog funkcionálni, tehát az árvízi levezetésre is pozitív hatással lesz. A vápa szintjét az árasztásos
vízszinthez igazították, attól 20 cm-rel magasabb szintre kiépítve, megakadályozva a vízpótló
rendszerbe táplált víz visszajutását („kiszökését”) a Dunába.

Schiszler-tó rehabilitációja, Schiszler híd építése
A Zátonyi-Duna régi hullámtéri szakaszán kialakult tónál az 1995. évben beépített mindössze 2,20
méter átmérőjű Schiszler-áteresz a vízi járművek számára nem volt átjárható, és a hullámtéri
elhelyezkedése miatt gyakorta zárta el uszadék, így szükségessé vált az átalakítása.
A kivitelezés során egy új 6,00 méter hosszúságú 5,50 méter nyílásszélességű hidat is építettek,
ma már ez, mint Schiszler híd üzemel.
A projekt keretében a Schiszler-tó torkolatán található műtárgyra egy rávezető csatornát is
kialakítottak az ökológiai átjárhatóság és a vízi közlekedés feltételeinek a javítása érdekében.
A tó jelentős részén hidromechanizációs kotrás alkalmazásával növelték a kisvízi szempontból
fontos vízmélységeket.
A Cikolai mellékágrendszerben lévő ún. Madári zárás stabilizálására is szükség volt, melyet egy
kisebb fenékküszöb beépítésével hajtották végre.

Schiszler hid

A Kisvesszősi zárás az 1980-as években történt eredeti kiépítése óta terepszint magasságú volt.
Visszabontásával megteremtették a hossz menti átjárhatóságot a vízi élőlények és vízi járművek
részére. Elvégezték az erősen feliszapolódott ág szelvénybővítő kotrását is. Ma már ismét egy
oxigéndús vízzel ellátott mellékágként funkcionál.
A Cikolai mellékágrendszerben átalakították a Keszölcési felső és a Keszölcési alsó keresztgátat,
valamint a Jakabi zárást. A részleges visszabontásokkal javították az árvízlevezetés feltételeit,
valamint az érintett mellékágak kisvízi vízellátását.

Nepomuki Szent János híd
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Denkpáli ágvéglezárás melletti jobb és bal parti árapasztó vápák fejlesztését is elvégezték. A
Cikolai ágrendszer alsó végében lévő Denkpáli létesítmények árvízi tehermentesítését szolgálja
az árapasztó vápák fejlesztése. A bal parti vápa esetében az eróziós kimosódások helyreállítása
történt meg. A jobb parton pedig egy új árapasztót is kialakítottak az ott lévő depónia részbeni
elbontásával, a hallépcső alatt a parti sáv rendezésével és a növényzet eltávolításával.
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A Denkpáli megcsapoló műtárgy és a hallépcső felújítása: A halátjáró olyan műszaki megoldás,
amely segítségével lehetővé teszik a vízi élőlények számára a mesterséges vízszintemelés okozta
szintkülönbség legyőzését. A halátjáró létesítmények célja, hogy biztosítsa a halak, illetve tágabb
értelemben a vízi élőlények számára a vándorlás, szaporodás és táplálkozás feltételeit. A halátjáró
hatékonyságánál meghatározó, hogy a halak megtalálják a bejáratot és azon késedelem, stressz,
illetve sérülések nélkül áthaladjanak. A cél, hogy a halak nagy biztonsággal érzékeljék az ún.
csalivíz keltette áramlást és megtalálják a halátjáró bejáratát.
A Dunaszigeten a Barkási ágban található Denkpáli halátjáró biztosítja a hullámtéri vízpótlórendszer
és a Duna közötti ökológiai kapcsolatot.
A Denkpáli megcsapoló műtárgy felújítása esetében az alvízi rámpa átalakítása történt meg,
úgy, hogy ez által tovább segítsék a vízi élőlények mozgási lehetőségeit.

Erdei ágak kotrása

A Nepomuki Szent János híd átépítése Dunaszigeten
A mai híd helyén az 1900-as évek elejéig még csak komp biztosította az akkor még tanyaszerűen
lakott Nyáras sziget és Cikolasziget belterülete közötti átkelést. A Duna hajózási célú középvízszabályozási beavatkozási során a mai híd helyén egy keresztirányú kőművet, egy bukót építettek
be a főmeder kedvezőbb kisvízi vízszállításának a biztosítása érdekében. Ez évtizedekig állandó
vízborítottságú volt, azonban az idők múlásával a főmeder vízszintjének a süllyedése miatt a
bukó koronáját már csak időszakosan lepte el a víz, lehetővé téve a száraz átkelést.
E folyamat végeredményeként az árvízmentes időszakokban állandóvá vált az átjárás lehetősége.
Ekkor kapta az építmény a köznyelvben a ma is használatos Kőhíd megnevezést.
Ez az átjáró ma már híd és vízszintszabályozó műtárgy, amely jelentős szerepet tölt be a térség
faszállítási feladatainak az ellátásában, valamint a halászati, vadászati és turisták általi közlekedés
segítésében.
Az 1995-ben ideiglenes jelleggel üzembe helyeztek egy vízszintszabályozó műtárgyat a kis- és
középvizi vízátvezetés megteremtésére. Bebizonyosodott azonban, hogy korszerűsíteni szükséges
ezt a létesítményt az árvízlevezetés feltételeinek a javítása érdekében, hiszen nyílásai rendkívül
szűkek, a pályaszerkezete relatívan alacsony volt, ezért a műtárgy felvízén jelentős az uszadék
képződés keletkezett. A projekt során a műtárgy közbenső osztópillérét visszabontották és a
pályaszerkezet felső szintje 93 cm-el magasabbra került.
A viziközlekedés feltételeit javítja a projekt keretében kiépített fel- és alvízi sólyapálya.
A Nyárasi átvágásban Nyárasi áteresz és bukó valamint a Nyárasi bukó részleges visszabontásával
javították árvízlevezetés feltételeit.

Felső Jakabi ágak

Süli lapos rákötése a Nyárasi átvágásra erdészeti átjáróval
A Nyárasi átvágás északi oldalán található lapos (természetes vizes élőhely, ún. fok) vízellátása
korábban nem volt biztosított, mivel rákötése hiányzott. A vízpótlást a Nyárasi átvágás mellett
lévő bal parti út és az út két oldalán lévő terep visszabontásával – erdészeti átjáróként – alakították
ki. Ezáltal létrejött a Süli szigeti fok.
A Duna főmeder és a mellékágrendszerek kapcsolatának javítása érdekében részlegesen
lesüllyesztették a Spelláki töltőbukó koronaszintjét.
Suli szigeti vizes élőhely fok
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A Spelláki-ág és a Duna főmeder kapcsolata a töltőbukó ellenére - a Duna vízszintjének süllyedése
miatt – korábban megszűnt. A töltőbukó koronájának a lesüllyesztésével segítik elő, hogy nagyvizes
időszakokban gyakoribb legyen a frissvizes átöblítés. Így árvízkor a bekötés, mint árapasztó vápa
funkcionál és ez által az árvízi levezetésre is pozitív hatással van. A vápa szintjét az elárasztásos
vízszinthez kellett igazítani, attól 20 cm-rel magasabb szintre kiépítve, megakadályozva normál
üzemrend esetén a vízpótló- rendszerbe táplált víz visszajutását („kiszökését”) a Dunába.

Kis-Ilonai bukó átalakítása
A bukó küszöbszintje relatíve magas volt, részbeni visszabontásával az ökológiai és turisztikai
átjárhatóságát (vízi járművek részére) javították és közben összehangolták a bukó alatti és feletti
bögék vízszintjeit.

Rudi gyepi halátjáró a Felső Zalka-ággal

Az Öregszigeti-tó (vizes élőhely) vízpótlásának a javítása
Természetvédelmi, turisztikai és fenntarthatósági szempontból fontos beavatkozás volt. A
rendkívül látványos Öregszigeti-tó be- és kivezető csatornája jelentős mértékben feliszapolódott,
a vízpótlás biztonsága lecsökkent, és kisvizes időszakokban nehezen vagy egyáltalán nem volt
járható csónakkal, emiatt a meder - vezérárokszerű- kotrására volt szükség. Az Öregszigeti-tavat
érintő beruházási helyszín esetében a fokozottan védett rétisas fészkelése miatt a kivitelezési
munkálatokat 2020. szeptember 1. és december 31. között lehetett elvégezni.

Szent Kristóf híd átépítése
A híd és vízszintszabályozó műtárgy jelentős szerepet tölt be a térség halászati, vadászati és
turisták általi közlekedés segítésében. A híd egy, a vízpótlás rendszerének a kiépítése során
kialakított mesterséges átvágásban létesült még 1995-ben. Korábbi évszázadokban a település
lakói az ún. Tábori úton keresztül közvetlenül, szárazon meg tudták közelíteni a Dunát. A híd akkori
megépülése ezt a közlekedési lehetőséget adta vissza. Az 1995. évben ideiglenes jelleggel üzembe
helyezett kisbodaki Szent Kristóf vízszintszabályozó műtárgy – csakúgy, mint a projektben több
ilyen létesítmény – is korszerűsítésre szorult. A műtárgy kis- és középvizi vízátvezetést lehetővé
tevő nyílásai rendkívül szűkek, a pályaszerkezete relatívan alacsony volt, ezért e műtárgy felvízén
is jelentős uszadék képződött. A híd szelvényében - az árvízlevezetés feltételeinek a javítása
érdekében - a pályaszerkezet felső szintjét 93 cm-el megemelték. A jobb oldalon pedig egy új
6,00 m hosszúságú SBG szekrénytartókból alakítottak ki egy 5,50 m szélességű nyílást.

Szent Kristóf vizszint
szabályozó műtárgy és híd

A Szent Kristóf vízszintszabályzó műtárgy bal partján az árvízi levezetés feltételeinek javítása
érdekében egy hullámtéri árapasztó sáv kialakítása történt meg.

A Félholdaki-ág rehabilitációja
A Félholdaki-ág a Zátonyi-Duna hullámtéri szakaszának tekinthető, nagyon fontos mellékág,
melynek mind a felső kiágazása, mind pedig a torkolata jelentős mértékben feliszapolódott,
növényzettel benőtt. A Duna-ág medrében a mostani beavatkozások előtt még találkozhattunk
ökológiai jellegű problémákat okozó állapotokkal is. A tartósan kisvizes időszakokban kedvezőtlen
állapot alakult ki, mert megszűnt a Nyárasi Duna-ág felőli vízpótlás. A mellékág rehabilitációja
érdekében jelentős szelvénybővítő kotrásokat végeztek el a felső szakaszán a 2021 évi téli kisvizes
időszakban. A munkákkal javították a természetvédelmi szempontból is értékes vizes élőhely
vízpótlását, és amellyel még tartósan alacsony vízszintek mellett is kedvező vízi állapotok
alakulnak majd ki a jövőben.
Szent Kristóf vizszintszabályozó műtárgy és híd
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Liba-tó vízpótlásának javítása
Kisbodakon az Ökör-akol nevű dűlő melletti szakaszon a Liba-tó rávezető foka jelentős mértékben
feliszapolódott, így a kisvízi vízpótlása is korlátozottá vált. A változatos vizes életterek megőrzése
érdekében a tó vízpótlásának a javítását a rávezető fok szélesítésével, kotrásával hajtották végre.
A kisbodaki Feneketlen tó, és a Pálffy Duna-ág alsó szakaszának a kedvező vízellátását
biztosító vízpótló ágak kotrásával a meglévő mélyterületeken keresztül egy új mellékágat
hoztak létre. Így, ma már ismét vízzel telt a Feneketlen tó. A Bodaki ágvéglezárás felett 150
méterrel az Öregszigeti Duna-ág jobb partján ágazik ki a Feneketlen tó 460 m hosszúságú
vízpótló főága, amely átszeli a Kistelevényi holtágat, majd a Tábori úttal párhuzamosan lévő
mélyvonulatban kialakított mederbe jut el az ún. Feneketlen tóig.

Szürkei tőltőbukó átalakítása

A Tábori úton a Televényi holtág magasságában lévő árapasztó vápa az árvízi levezetés feltételeit
javítja, a Feneketlen tónál kialakított 10,0 m hosszúságú, 0,80 m átmérőjű Tábori úti áteresz
pedig a műtárgy alvízén lévő Pálffy Duna-ág alsó szakaszának a vízpótlását biztosítja. A Pálffy
Duna-ág 550 m hosszúságú alsó szakasza a régi Agg-Duna nyomvonalán végighúzódó széles
vizes élőhely vízellátását és a rehabilitációját is megoldja.

Dunaremete térsége
Fanosi-csatorna vízpótlásának javítása
A Pálffy sziget alsó végében lévő, állóvizes Fanosi-csatorna torkolati szakasza jelentős mértékben
feliszapolódott. Az övzátony szerű képződmény nagymértékben rontotta az ág vízellátását, így
annak eltávolításával a Fanosi csatorna biztonságos vízellátása megoldódottá vált.
A Mosói bukó fejlesztése
Az iszapos altalajra vízépítési terméskőből épített, fenékküszöbként funkcionáló Mosói bukó
teste és ez által a küszöbszintje is megsüllyedt. A helyreállítása szükséges volt a fel- és alvízi
bögék vízszintjeinek összehangolása miatt. Helyreállították a Dunaremetei nádas vízpótlásának
biztonságát is.
A Sorjási bukófejlesztése
A bukó küszöbszintje magas, részbeni visszabontásával az átjárhatósága javíthatóvá vált és az
egyes bögék vízszintjeinek összehangolása is megoldhatóvá, javíthatóvá vált az alvízi eróziós
kimosódások mérséklésének érdekében. Az alvízen egy üzemi vízijármű kiemelő rámpa kiépítésére
is szükség volt.
Az Ásványi mellékágrendszerben kotrási munkákkal javították többek között az Erdei, a Füzesi,
az Újszigeti mellékág és a Felső-kalapszigeti ágak kisvízi vízszállító képességét, ezzel elérve
azt, hogy a korábban kisvízkor még kiszáradó zárvány területek esetében is biztosítottá váljon
az ágak kisvízi vízellátása.

Újszigeti vizes élőhelyi fok

A Morvaszigeti-ág rehabilitációja: A Morvaszigeti-ág árvízi levezetésben töltött szerepe - a
modellezési eredmények szerint is bizonyítottan – jelentős. Ennek érdekében javították a
hidraulikai rávezetés körülményeit. Az árvízi levezetés feltételeinek a javítása érdekében a felső
végét kotrással, megfelelő rávezetés kialakításával alakították át.
A Szürkei töltőbukó átalakítása: A töltőbukó eredeti funkciója - a Duna vízszintjének süllyedése
miatt - gyakorlatilag megszűnt. Az alatta lévő mellékág jelenlegi állapota még elfogadható, és
így a töltőbukó visszabontásával nagyvizes időszakban lehetőség nyílt frissvizes átöblítésére.
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Ennek következtében árvízkor a bekötés, mint árapasztó vápa funkcionál, tehát egyúttal az
árvízi levezetésre is pozitív hatással van. A vápa szintjét az árasztásos vízszinthez igazították,
attól 20 cm-rel magasabb szintre kiépítve, megakadályozva a vízpótló-rendszerbe táplált víz
visszajutását („kiszökését”) a Dunába.
A fokgazdálkodási elvek szerint kotrással bővítették ki az Ásványi mellékágrendszerben lévő
Újszigeti vizes élőhely rávezető fokának a rávezető csatornáját.
Övcsatornák kotrása a Dunaremetei nádas mélyterületeire

A szelvénybővítéssel létrehozott rávezető fok a vízi élőlények számára javítja az életfeltételeket.
A sziget belsejében lévő sekély vízborítottságú területek a halak számára kedvező ívó helyet
szolgáltatnak. Az alulról történő feltöltés lehetővé teszi azt is, hogy apadó időszakokban a
vizek visszavezetése is megvalósuljon, miközben az ivadékok a mellettük lévő Duna-ágba
vándorolhatnak.
Az Ásványi mellékágrendszer műveinek, műtárgyainak átalakítása keretében megvalósult a
Duna hullámterében lévő Szilfási áteresz híddá történő átalakítása.
A Szilfási Duna-ág biztosítja az Ásványráró község külterületén lévő, természetvédelmi
szempontból fokozottan védett Öntési-tó felső vízpótlását is. Az 1995. évben üzembe helyezett
vízpótló-rendszer keretében ezen a helyen egy 2,00 x 2,00 m átmérőjű nyílású csőáteresz
lett beépítve. Ez a vízi közlekedés számára azonban nem biztosította az átjárhatóságot, és
hullámtéri jelentős uszadék képződés miatt a csőáteresz gyakran eldugult, jelentősen rontva
az árvízlevezető képességet.
Az átalakítás főbb célja a létesítmény árvízlevezető képességének a javítása, valamint az
átjárhatóság javítása volt a kézi meghajtású vízi járművek részére.
Az új Szilfási híd egynyílású, acél szerkezetű, 6,00 m fesztávú, 54 cm magasságú, hegesztett
acélgerenda-főtartós gerendahíd lett, nyitott acélcsöves vert cölöpös szerkezetű alapozással,
monolit vb. hídfővel. A híd egyedi építményként hullámtéri üzemi útként vezet át a Szilfási
Duna-ág felett. A híd nyílása: 5,50 m, szélessége: 3,90 m, teherbírása 400 kN járműteher, és 4,00
kN/m2 általánosan megoszló forgalmi teherre.

Öntési tó madarfészkelő sziget

A fokozottan védett természetvédelmi területek különös gondot igényeltek. Ennek érdekében
alakították ki kotrással az ásványrárói Öntési-sziget belsejében lévő Öntési-tó vízellátását
javító vízpótló főágat. A kotrásból kikerülő anyagból az Öntési tó madárvilágának számára
a természetvédelmi szakemberekkel egyeztetett módon egy kisebb madárfészkelő helyet
hoztak létre.
A Pókmacskási bukó fejlesztése során – mely a jobb parti mellékágon helyezkedik el - a
bukórész szűkítését végezték el.
A beruházás megvalósulásával a Szigetköz mentett oldali területeinek, közte a lakott területek
árvízi biztonságának a növelésével lehetőség nyílik további komplex hasznosítások tervezésére
is, beleértve a természetvédelmi, az erdészeti, a vadgazdálkodási, a halászati, a turisztikai, a
mezőgazdasági és a hajózási célok megvalósítását.

Szilfási híd
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