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Jelen munkarész az egyes tervezési egységekre vonatkozó árvízi kockázatok, károk és 

hasznok ökológiai szempontú értékelésének összefoglalására készült. 

Az ökológiai kockázatértékelés öblözetenként történt. Minden öblözetben megvizsgáltuk: 

 a 0,5 méternél kisebb elöntés által érintett N2000 területek jellegét, kiterjedését és az 

elöntési gyakoriság intervallumát, ez alapján becsültük a várható ökológiai hasznokat,  

 a 0,5-3 m közötti elöntés által érintett N2000 területek jellegét, kiterjedését és az 

elöntési gyakoriság intervallumát, ez alapján becsültük a várható ökológiai hasznokat és 

károkat 

 a 3 méter fölötti elöntés által érintett N2000 területek jellegét, kiterjedését és az elöntési 

gyakoriság intervallumát, ez alapján becsültük a várható ökológiai károkat.  

 

Ezek összesítése után minden öblözetben számszerűsíthető az ökológiai hasznok, ill. károk 

által várhatóan érintett terület nagysága, ami lehetővé teszi a változatok közötti ökológiai 

szempontú összehasonlító értékelést. 

Az öblözetek ökológiai kockázatának megítélését az elöntéssel érintett élőhelyek 

kiterjedésének figyelembevételével, az ökológiai kockázatbecslés módszertanát leíró 

háttéranyagban szereplő érzékenységi besorolás alapján végeztük el. 

Az értékelésnél azzal is számoltunk, hogy a N2000 területnek csak egy részén vannak jelölő 

élőhelyek, a terület egyéb részei természetvédelmi szempontból kevésbé érdekesek (lehetnek 

pl. szántók, parlagok). Ezek pufferként szolgálnak, ill. a társulások közti összeköttetést 

jelenthetik. E területek elöntése ökológiai szempontból mindenképpen hasznos, ugyanakkor 

nem jár semmilyen ökológiai kárral.  

Az elöntési térképek (melyet minden tervezési egységnél bemutatunk) a tervezési területek 

háromféle mélységű: < 0,5 m-es, 0,5-3 m  közötti, > 3 m-es elöntése esetén mutatják a Natura 

2000 területek érintettségét. Minden elöntési mélységhez többféle elöntési gyakoriság 

tartozik. A 0,5 méternél kisebb elöntéssel érintett területeken két gyakorisági katergória 

szerepel: 2-10 év közötti és 10-100 év közötti elöntési gyakoriság. A 0,5 – 3 m közötti elöntés 

esetén is két kategória van, de más intervallumúak: < 25 év és > 25 év. A 3 m fölötti elöntési 

mélységhez tartozó két gyakorisági kategória a < 50 év és > 50 év (ld. táblázat). 

 

vízmélység elöntési gyakoriság 

< 0, 5 m 2-10 év között 10-100 év között >100 év 

0,5-3 m között < 25 év > 25 év  

 > 3 m < 50 év > 50 év  

  

Fontos tudni, hogy az elöntések tényleges gyakorisága az intervallumon belül mindig inkább a 

magasabb értékhez közelít – vagyis az árvízi öblözeten belül nem történik gyakran elöntés. A 

térképeken a kék szín a gyakoribb, a mustárszín a ritkább elöntések területét jelöli (a piros az 

adott intervallumon belül a közepes gyakoriság). 
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1. Felső-Tisza 

A tervezési egységben igen nagyszámú országosan védett és Natura 2000 terület található. Az 

alábbi térképen az országosan védett területek - nemzeti park, tájvédelmi körzet, 

természetvédelmi terület - vastag zöld határvonallal jelöltek, az európai hálózat részét képező 

Natura 2000 területek pedig sraffozottak. Jól látható, hogy a Natura hálózat csaknem teljesen 

lefedi az országos védettségű területeket. Ezért a kockázatbecslés során a Natura 2000 

területeket vettük alapul. 

A védett területek legnagyobb részt egykori ártéri társulások mozaikjai, melyek jelenlegi 

legnagyobb ökológiai problémája a víz hiánya, az egykori rendszeres áradások elmaradása és 

a belvizek elvezetése.  

A tervezési területen található, a kockázatbecslés alapjául szolgáló Natura 2000 területek az 

alábbiak: 

Natura 2000 természetmegőrzési területek 

 HUHN20001  Felső-Tisza 

 HUHN20045  Kaszonyi-hegy - Dédai-erdő 

 HUHN20046  Gelénes - Beregdaróc 

 HUHN20047  Vámosatya-Csaroda 

 HUHN20048  Tarpa-Tákos 

 HUHN20049  Lónya-Tiszaszalka 

 HUBN20071  Bodrogzug és Bodrog hullámtere 

 HUBN20078  Pácini Mosonna-erdő 

 HUBN20079  Révleányvári erdők 

 HUBN20081  Long-erdő 

 HUHN20053  Magosligeti-erdő és gyepek 

 HUHN20054  Csaholc – Garbolc 

 HUHN20050  Kömörő-Fülesd 

 HUHN20051  Eret-hegy 

 HUHN20055  Rozsály - Csengersima 

 HUHN20056  Jánki-erdő 

 HUHN20160  Gőgő-Szenke 

 HUHN20159  Tunyogmatolcsi Holt-Szamos 

 HUHN20127  Kraszna menti rétek 

 HUHN20043  Paszabi kubikgödrök 

 HUHN20113  Kisvárdai gyepek 

 HUHN20129  Nyírbogdányi rét 

 HUHN20057  Grófi-erdő 
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Natura 2000 madárvédelmi területek: 

 HUHN10001  Szatmár-Bereg 

 HUBN10001  Bodrogzug�Kopasz-hegy�Taktaköz 

 HUHN10008  Felső-Tisza 

 

Elöntési térképek 

FT1. ábra 0,5 méternél kisebb elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Felső-Tiszán 
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FT2. ábra A 0,5-3 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Felső-Tiszán 

 
FT3. ábra 3 méternél nagyobb elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Felső-Tiszán 
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A Felső-Tisza területén olyan 6 ártéri öblözet található, ahol a modelleredmények alapján 

Natura 2000 területek részleges elöntése várható.  

 

Bodrogközi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 2-10 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel érintett Natura 2000 

területek kiterjedése az öblözetben 182,27 ha.  Ez az egyértelmű hasznok területe. 

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú elöntéssel érintett Natura 2000 területek 

kiterjedése az öblözetben 595,06 ha.  Az átlagos gyakoriság itt kiemelkedően magas, 6 

év. Ebben a mélységi kategóriában a kockázatok attól függőek, milyen a konkrétan 

érintett területek élőhelyi összetétele. Az öblözetben két Natura 2000 

természetmegőrzési terület érintett, az egyik a Bodrogzug és Bodrog hullámtere 

(HUBN20071), a másik a Felső-Tisza (HUHN20001), ami egyben madárvédelmi 

terület is (HUHN10008).   

 

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUBN20071 
Bodrogzug és Bodrog 

hullámtere 
7371,56 ha 132,66 1,8 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

91F0   keményfa  36,86  Kö 

3150 eutróf tó 221,15 Ne 

3270   iszapos partú folyók 36,86  Ne 

3160 disztróf tó 72,73 Na 

91E0   puhafa liget 368,58 Ne 

3130   oligo-mezo állóvíz 0,73  Kö 

6440   mocsárrét 1842,89  Na 

6510   kaszáló 516,01  Na 

Ne - nem érzékeny az elöntésre     Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre    n.r – nem releváns 

 

A Bodrogzug és hullámtere N2000 természetmegőrzési területen (HUBN20071) jelentős 

kiterjedésben találhatók az 50 cm-es vízmélységnél nagyobb elöntést nem kedvelő, azt rosszul 

toleráló élőhelyek (Na). Az ennél nagyobb vízmélységgel járó elöntés tehát ebben az 

öblözetben káros is lehet. Azonban figyelembe véve, hogy az elöntés a Natura 2000 területnek 

mindössze alig 2%-át érinti, feltehető, hogy ezek a mélyebben fekvő, a vizet kedvelő 

területek, így ezeket a hasznok területeként fogjuk nyilvántartani.  
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N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUHN20001 Felső-Tisza 28 681,89 ha  229,69 ha < 1 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

6510   kaszáló 7  Na 

3130   oligo-mezotróf tó 20  Ne 

6260   homoki gyep 26  Ne 

1530  szikes sztyeppe és mocsár 9  Na 

6430   hidrofil magaskórós 43  Kö 

6250   löszgyep 53  I 

91G0   gyertyános tölgyes 11  Na 

91F0   keményfa liget 320  Kö 

6440   mocsárrét 2300  Kö 

3270   iszapos partú folyók 550  Ne 

3150   eutróf tó 280  Ne 

91E0   puhafa liget 2900  Ne 

Ne - nem érzékeny az elöntésre     Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre    n.r. – nem releváns 

 

A Bodrogzug és hullámtere területnél elmondottak fokozottan érvényesek a Felső-Tisza 

területén. Vannak ugyan elöntésre érzékeny élőhelyek, azonban az érintettség olyan 

kismértékű, hogy nem várható ezek elöntése. Az elöntéssel érintett csaknem 230 hektárnyi 

terület egyértelműen a hasznok területe, különösen, hogy ez egyúttal madárvédelmi terület is, 

elsősorban vízimadarak élő- és táplálkozóhelye, akik számára a víztöbblet inkább kedvező.  

3 méter fölötti elöntés 1-50 éves gyakorisággal várható és a Felső-Tisza 3 hektárját érinti, nem 

jelentős hatás, itt sem károkkal sem hasznokkal nem számolunk.  

Összességében a Bodrogközi ártéri öblözetben 412 ha az ökológiai hasznok területe, károkkal 

nem számolunk. Ebben az öblözetben a hasznok kiemelkedő jelentőségűek az elöntés kis 

gyakorisága miatt. 

 

Palád-Csécsei ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 2-10 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel érintett Natura 2000 

területek kiterjedése az öblözetben 5,2 ha.  Ez az egyértelmű hasznok területe. 

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú elöntéssel érintett Natura 2000 területek 

kiterjedése az öblözetben jelentős 1201,5 ha. Ebben az elöntési mélység kategóriában a 

kockázatok attól függőek, milyen a konkrétan érintett területek élőhelyi összetétele. Az 

öblözetben három Natura 2000 terület érintett. Az egyik a fentebb bemutatott Felső-

Tisza N2000 természetmegőrzési terület (HUHN20001) 4,3 hektárja, a másik a 

Magosligeti-erdő és gyepek N2000 természetmegőrzési terület (HUHN20053), amelyen 

110,65 ha érintett, a harmadik a legnagyobb területtel, 161 hektárral érintett  Csaholc - 

Garbolc természet-megőrzési terület (HUHN20054). Továbbá érintett 925,63 hektárnyi 

madárvédelmi terület, a Szatmár-Bereg (HUHN10001). 
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N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUHN20053 
Magosligeti-erdő és 

gyepek 
560,2 ha 110,65 ha  19,75 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely rövid neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

6440  mocsárrét 180  Kö 

91F0  keményfa liget 30  Kö 

 91G0   gyertyános tölgyes  85  Na 

 6510   löszgyep  50  I 

Ne - nem érzékeny az elöntésre     Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre 

 

A Magosligeti-erdő és gyepek területén nincsenek olyan élőhelyek, amelyek kimondottan 

vízkedvelőek, az itt élő társulások vízborítás-igénye nem haladja meg az 50 cm-t, így ez 

egyértelműen a károk területe. Ráadásul az elöntött terület a Natura területnek csaknem 20 % 

-a, ami magasnak számít.   

N2000 kód Terület neve 
Teljes területe 

(ha) 
Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUHN20054 Csaholc - Garbolc 4054,45 ha  160,91 ha 3,96 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve 
Kiterjedése 

(ha) 

Az élőhely összesített elöntés érzékenysége 

Ne/Kö/Na/I 

91G0 gyertyános tölgyes 325  Na 

91F0 keményfa liget 400  Kö 

6510 löszgyep 200 I 

91E0 puhafa liget  65 Ne 

6440  mocsárrét 1000  Kö 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre 

 

A Csaholc-Garbolc (HUHN20054) területén a jelölő élőhelyek közül csak a puhafa liget az, 

amelyik nem érzékeny az adott mértékű elöntésre. Az érintett terület kiterjedése 160 ha, ami 

azonban a teljes Natura terület alig 4 %-a. Ezt a területet nem tekintjük kockázatosnak, mert 

feltételezzük, hogy a nagyobb mélységű vízborítás a mélyebb fekvésű, vízkedvelő puhafa 

ligetekben várható. Az elöntött terület a hasznok területe. 

A 925 hektárnyi Szatmár-Bereg madárvédelmi terület elöntése ökológialag hasznosnak 

tekinthető. A terület vízhez kötődő madarak tartózkodási helye. Az 40-50 cm fölötti fészkelési 

időben történő elöntések veszélyeztetik a földön fészkelő fajokat, azok azévi szaporulatát 

elpusztítják. Ez azonban csak akkor jelentene tartós ökológiai kárt, ha ez az elöntés rendszeres 

volna. Itt erről nincsen szó, az elöntés várható átlagos gyakorisága 19 év. A elpusztult 

szaporulatok az elkövetkező néhány évben pótlódnak, az állomány a természetvédelmi 

tapasztalatok szerint helyre áll. A 2 métert meg nem haladó elöntések alapvetően kedvezőek, 

hozzájárulnak a vízkészleteink növeléséhez, anélkül, hogy maradandó ökológiai kárt 

okoznának. A beszivárgó víz a felszín alatti készletet táplálja, a környező erdők, szántók 
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talajában is jelentős mennyiség raktározódik a szárazabb időszakokra, a megnövekvő párolgás 

pedig a kisvízkörök élénkülését eredményezi. E terület tehát a hasznok területe. 

3 méter fölötti elöntés csak 1-50 év közötti gyakorisággal várható és összesen alig több, mint 

4 hektárnyi N2000 területet érintenek, ez a hatás semleges.  

Összességében a Palád-Csécsei ártéri öblözetben mindössze 1091,11 ha az egyértelmű 

ökológiai hasznok területe. Egyértelmű kár 110,65 hektáron várható.  

 

Felső-Túr ártéri öblözet  

 0,5 méter alatti elöntés mindössze 10-100 évenként várható, ez ökológiai szempontból 

semleges.  

 0,5-3 méter közötti elöntés 1-25 évenkénti gyakorisággal várható, az átlagos gyakoriság 

a felső tartományban van, 20 év fölötti, így ökológiai hatása gyakorlatilag semleges. 

Érintett a Csaholc-Garbolc (HUHN20054) Natura 2000 természetmegőrzési 265 

hektárja, ami egyúttal a Szatmár-Bereg madárvédelmi terület (HUHN10001) része. Ez 

mindkét esetben a hasznok területe. 

 3 méternél nagyobb mértékű elöntéssel 50 évnél ritkábban kell számolni, ez a hatás 

semleges. 

 

A Felső-Túr ártéri öblözetben 521 ha az egyértelmű ökológiai hasznok területe, károkkal nem 

számolunk.  

 

Szamos-közi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti elöntés mindössze 10-100 évenként várható, ez ökológiai szempontból 

szinte semleges, főként, hogy az elöntés átlagos gyakorisága az öblözetben majd 40 év.  

 0,5-3 méter közötti elöntés 1-25 évenként várható és 4633 hektárt érint, a gyakoriság 

maximuma 12 év. Érintettek a következő N2000 természetmegőrzési területek: Felső-

Tisza HUHN20001, Kömörő-Fülesd (HUHN20050), Eret-hegy (HUHN20051), Gőgő-

Szenke (HUHN20160), összesen 260 hektáron továbbá a Szatmár-Bereg madárvédelmi 

terület (HUHN10001) 4373 ha-ja. 

 

A madárvédelmi terület – a föntebb leírtak alapján – a hasznok területe, a természetmegőrzési 

területeken az élőhelyi összetételtől függő. 
 

N2000 kód Terület neve 
Teljes területe 

(ha) 
Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUHN20050 KÖMÖRŐ FÜLESD  1943,52 ha  216,43 ha 11 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve 
Kiterjedése 

(ha) 

Az élőhely összesített elöntés érzékenysége 

Ne/Kö/Na/I 

6440   mocsárrét 600  Kö 

91G0   gyertyános tölgyes 580  Na 

91F0   keményfa liget 195  Kö 

6510   kaszáló 80  Na 

Kö - közepesen érzékeny az elöntésre     Na – nagyon érzékeny az elöntésre 
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A Kömörő-Fülesd N2000 területen nincsen olyan élőhely, amely kedveli, kívánja az 50 cm 

feletti elöntést, így ezen a területen károk várhatók. 

N2000 kód Terület neve 
Teljes területe 

(ha) 
Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUHN20051 ERET-HEGY  142,45 ha  23,3 ha 16,35 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve 
Kiterjedése 

(ha) 

Az élőhely összesített elöntés érzékenysége 

Ne/Kö/Na/I 

91I0   erdőssztyepptölgy 10  Na 

91G0   gyertyános tölgyes 36  Na 

6440   mocsárrét 58  Kö 

Kö - közepesen érzékeny az elöntésre     Na – nagyon érzékeny az elöntésre 

 

Az Eret-hegyen N2000 területen található társulástípusok egyike sem kedveli az 50 cm feletti 

elöntést, ugyanakkor feltételezhető, legfeljebb az 58 hektárnyi mocsárrét lehet érintett, az 

erdővegetáció bizonyosan nem kerül elöntésre, így az nem fenyegetett. A károk területe 23, 3 

ha, ahol leginkább mocsárrét lehet érintett.  

N2000 kód Terület neve 
Teljes területe 

(ha) 
Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUHN20160 GŐZŐ-SZENKE FÜLESD  72,61 ha  15,5 ha 21,34 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve 
Kiterjedése 

(ha) 

Az élőhely összesített elöntés érzékenysége 

Ne/Kö/Na/I 

3270   iszapos partú folyó   3.7  Ne 

91F0   keményfa liget 13  Kö 

3150   eutróf tó    7  Ne 

3160   disztróf tó 11  Na 

Ne - nem érzékeny az elöntésre     Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre 

 

A Gőgő-Szenke területén a 11 hektárnyi disztróf tó jelenti a károk területét, a maradék 4,5 ha-

on vízkedvelő élőhelyek érintettek – ez haszon. 

3 méternél nagyobb mértékű elöntéssel csak 50 évnél ritkábban lehet számolni. Ez ökológiai 

szempontból semleges. 

A Szamosközi ártéri öblözetben a hasznok területe 4373 ha, a károké 250,73 ha.  

 

Szamos-Krasznaközi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti elöntés nem várható, ez ökológiai szempontból semleges.  

 0,5-3 méter közötti elöntés 1-25 évenként várható. Az öblözetben a Szatmár-Bereg 

N2000 madárvédelmi területen várható elöntés igen jelentős 4373 ha kiterjedésben. E 

madárvédelmi terület elöntése ökológiai haszon.  

 3 méter feletti 50 évnél ritkábban fordulhat csak elő, ez a hatás semleges.  
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A Szamos-Krasznaközi ártéri öblözetben 4373 ha az ökológiai hasznok területe. Kárt nem 

regisztrálhatunk.  

 

Nagytanyai ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti és 0,5-3 m közötti elöntés nem várható.  

 3 méternél nagyobb mértékű elöntéssel 1-50 évenként a Felső-Tisza természetmegőrzési 

terület (HUHN20001) 6,37 hektárján kell számolni. Ezt nem soroljuk az ökológiai 

károk területe közé, mivel itt a folyómeder területe érintett, ugyanakkor hasznokat sem 

tudunk realizálni. Ez tehát ökológiailag semleges terület. 

 

A Nagytanyai ártéri öblözetben sem ökológiai hasznok, sem károk nem mutatkoznak.  

 

A Felső-Tisza többi öblözetében N2000 területek értékelhető elöntéssel nem érintettek, így 

sem ökológiai károk, sem ökológiai hasznok nem azonosíthatók. Itt ismét meg kell jegyezni, 

hogy minden nem mesterséges felület 0,5 méternél kisebb mértékű elöntése ökológiai 

szempontból haszonnak számít. E területekre vonatkozóan nem történtek számítások. 

 

Összefoglalás 

A Bodrogközi ártéri öblözetben 412 ha az ökológiai hasznok területe, károkkal nem 

számolunk. Ebben az öblözetben a hasznok kiemelkedő jelentőségűek az elöntés kis 

gyakorisága miatt. 

A Palád-Csécsei ártéri öblözetben mindössze 1091,11 ha az egyértelmű ökológiai hasznok 

területe. Egyértelmű kár 110,65 hektáron várható.  

A Felső-Túr ártéri öblözetben 521 ha az egyértelmű ökológiai hasznok területe, károkkal nem 

számolunk.  

A Szamosközi ártéri öblözetben a hasznok területe 4373 ha, a károké 250,73 ha.  

A Nagytanyai ártéri öblözetben sem ökológiai hasznok, sem károk nem mutatkoznak.  

Összességében a Felső-Tiszán a várhatóan ökológiai hasznokkal érintett N2000 terület 10 770 

ha. Ez jelentős haszon. E területek elöntése jelentős ökológiai jótétemény, ami 

összekapcsolható volna számos vízpótlást célzó, a Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben is 

megjelenő KEHOP projekttel.  Ezzel az ÁKK-VGT kívánatos összhangja is erősíthető volna. 

Károk várhatók 361,38 hektáron.  

A Felső-Tiszán az elöntések alapvetően ökológiai haszonnal járnak. Az elöntések csak a 

Bodrogközi őblözetben tekinthetők ökológiailag gyakorinak, itt azonban csak hasznok 

várhatók! Nagyon kicsi azon terület, ahol kár várható, itt az elöntési gyakoriság kicsi.  

Ökológiai haszon lehet a víz moderált kiengedése - az arra egyéb szempontból is alkalmas 

területeken. Ökológiai szempontból nincsenek kiemelt területek. A természetes mélyületek 

vegetációja számára általában véve hasznos a nem túl nagymértékű vízborítás.  
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2. Közép-Tisza  

A tervezési egységben kiemelkedően sok országosan védett és Natura 2000 terület található. 

Az alábbi térképen az országosan védett területek - nemzeti park, tájvédelmi körzet, 

természetvédelmi terület - vastag zöld határvonallal jelöltek, az európai hálózat részét képező 

Natura 2000 területek pedig sraffozottak. Jól látható, hogy a Natura hálózat csaknem teljesen 

lefedi az országos védettségű területeket. Ezért a kockázatbecslés során a Natura 2000 

területeket vettük alapul. 

A védett területek legnagyobb részt egykori ártéri társulások mozaikjai, szikes puszták, 

melyek jelenlegi legnagyobb ökológiai problémája a víz hiánya, az egykori rendszeres 

áradások elmaradása és a belvizek elvezetése.  

A tervezési területen található, a kockázatbecslés alapjául szolgáló Natura 2000 területek az 

alábbiak: 

Natura 2000 természetmegőrzési területek 

 HUBN20069  Kesznyéteni Sajó-öböl 

 HUHN20001  Felső-Tisza 

 HUAN20004  Hernád-völgy és Sajóládi-erdő 

 HUAN20003  Bódva-völgy és a Sas-patak-völgye 

 HUAN20006  Sajó-völgy 

 HUBN20030  Hejő mente 

 HUBN20035  Poroszlói szikesek 

 HUHN20003  Tisza-tó 

 HUBN20031  Mezőcsáti Rigós 

 HUBN20034  Borsodi-Mezőség 

 HUBN20040  Nagy-fertő - Gulya-gyep - Hamvajárás szikes pusztái 

 HUBN20041  Pélyi szikesek 

 HUHN20015  Közép-Tisza 

 HUHN20044  Jászdózsai Pap-erdő 

 HUHN20079  Pusztamizsei-erdő 

 HUHN20081  Újszász-jászboldogházi gyepek 

 HUHN20085  Jászapáti - jászkiséri szikesek 

 HUHN20089  Alsó-Zagyva hullámtere 

 HUHN21162  Jászalsószentgyörgyi erdő 

 HUHN20073  Jászárokszállási szikesek 

 HUHN20076  Borsóhalmi-legelő 

 HUHN20078  Jászsági Zagyva-ártér 

 HUBN20042  Boldogi Vajda-rét 

 HUHN20077  Jászfényszarui-erdő 

 HUDI20024  Tápiógyörgye-újszilvási szikesek 

 HUHN20074  Alattyáni Berki-erdő 

 HUHN20079  Pusztamizsei-erdő 
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 HUDI20046  Székek 

 HUKN20028  Tiszaalpár-bokrosi ártéri öblözet 

 HUHN20002  Hortobágy 

 HUHN20148  Pásztói-legelő 

 HUKM20015  Hortobágy-Berettyó 

 HUHN20149  Mezőtúri Szandazugi-legelő 

 HUKM20017  Hármas-Körös  

 HUHN20153  Szelevényi Tó-köz 

 HUHN20154  Csépa-szelevényi gyepek 

 HUHN20155  Cserkei Nagy-fertő 

 HUHN20156  Tiszasasi Láp-legelő 

 HUHN20157  Tiszaugi Körtvélyes és Bokros 

 HUHN20158  Tiszakürt-tiszainokai gyepek 

 

Natura 2000 madárvédelmi területek: 

 HUBN10001  Bodrogzug–Kopasz-hegy–Taktaköz 

 HUBN10005  Kesznyéten 

 HUBN10007  Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel 

 HUBN10003  Bükk-hegység és peremterületei 

 HUBN10002  Borsodi-sík 

 HUBN10004  Hevesi-sík 

 HUHN10002  Hortobágy 

 HUHN10004  Közép-Tisza 

 HUHN10005  Jászság 

 HUDI10004  Jászkarajenői puszták 

 HUKM10003  Dévaványai-sík 

 HUKN10004  Alpár-bokrosi tisza-ártéri öblözet 

 



Országos Árvízi Kockázatkezelési Terv Környezeti Vizsgálata – 2. melléklet: Ökológiai 
károk és hasznok 

 

KSZI Kft. – ÖKO Zrt. 14 2015. november 

Elöntési térképek 

KT1-4. ábrák 0,5 méternél kisebb elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Közép-

Tiszán 
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KT5-8. ábrák A 0,5-3 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Közép-

Tiszán 
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KT 9-12. ábra 3 méternél nagyobb elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Közép-Tiszán 
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A Közép-Tisza területén 16 olyan ártéri öblözet található, ahol a modelleredmények alapján 

Natura 2000 területek részleges elöntése várható.  

 

Ócslános-Hernádközi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 2-10 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel érintett Natura 2000 

területek kiterjedése az öblözetben 10,53 ha.  Ez az egyértelmű hasznok területe. 

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú (átlagos gyakoriság 21 év) elöntéssel érintett 

Natura 2000 területek kiterjedése az öblözetben 155,66 ha. Ebből a Hernád-völgy és 
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Sajóládi-erdő természetmegőrzési terület (HUAN20004) 3,45 ha, a többi 152,21 ha a 

Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel (HUBN10007) 

elnevezésű madárvédelmi terület.  

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUAN20004 
Hernád-völgy és Sajóládi-

erdő 
5038 ha 3,45 < 1 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

6440   mocsárrét 201.53  Kö 

6430   hidrofil magaskóros 50.38  Kö 

91F0   keményfa liget 302.29  Kö 

3150   eutróf tó 100.76  Ne 

6510  kaszáló 755.73  Na 

3270   iszapos partú folyók 151.15  Ne 

91E0   puhafa liget  1007.63  Ne 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre 

 

A Hernád-völgy és Sajóládi-erdő természetmegőrzési területen (HUAN20004) várhatóan 

elöntött 3,45 ha abszolút értelemben és relatíve is (az érintett N2000 terület százalékában) 

nagyon csekély, a várhatóan elöntött területek vízkedvelők, így ez a hasznok területe. 

A madárvédelmi terület hazánk egyik legfontosabb ragadozómadár-élőhelye, fajösszetétele 

igen változatos, főként erdei fajok (harkályfélék, légykapófélék) dominálnak. Az elöntés 

ezeket a fajokat nem fenyegeti, a víztöbblet viszont ökológiai haszon (beszivárgás, vízkörök). 

3 méter fölötti elöntéssel a terület nem érintett.  

Az Ócslános-Hernádközi ártéri öblözeten 166,19 ha a hasznok területe, károkat nem 

azonosítottunk. 

 

Boldva-Mucsonyi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 2-10 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel érintett Natura 2000 

területek kiterjedése az öblözetben 4,47 ha.  Ez az egyértelmű hasznok területe. 

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú (átlagos gyakoriság 11 év) elöntéssel a Sajó-

völgy (HUAN20006) természetmegőrzési terület 10,9 hektárja érintett. 
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N2000 kód Terület neve 
Teljes területe 

(ha) 
Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUAN20006 Sajó-völgy 2074,77 ha  10,9 ha < 1 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

3160   disztróf tó 0.5  Na 

91E0   puhafa liget 165.98  Ne 

3270   iszapos partú folyó 124.49  Ne 

6510   kaszáló 518.69  Na 

3150   eutróf tó 103.74  Ne 

6430   hidrofil magaskórós 20.75  Kö 

6440   mocsárrét 207.48  Kö 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre 

 

A Natura terület 1 százaléka sem érintett, az elöntött terület bizonyosra vehetősen vízkedvelő 

társulás, így ez az egyértelmű hasznok területe.  

3 méter fölötti elöntés nem érint N2000 területet az öblözetben. 

A Boldva-Mucsonyi ártéri öblözetben összesen 15,37 hektáron jelentkeznek ökológiai 

hasznok. Károkat nem azonosítottunk. 

 

Délborsodi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 2-10 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel érintett Natura 2000 

területek kiterjedése az öblözetben 29,48 ha.  Ez az egyértelmű hasznok területe.  

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú elöntéssel összesen 461 ha érintett. E 

területek elöntése relatíve gyakran, akár 5 évenként előfordulhat, így ennek ökológiai 

jelentősége nagy. Elöntéssel a Hejő mente természetmegőrzési területen (HUBN20030) 

67,94 ha, a Borsodi-Mezőség (HUBN20034) területén 148,4 ha lehet érintett. Ezen felül 

érintett a Borsodi-sík madárvédelmi terület (HUBN10002) 244,66 hektárja. 
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N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUBN20030 hejő mente 457,91 ha  67,94 ha 14,83 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

40A0  
szubkontinentális 

peripannon cserjések 
4.58  Na 

91F0   keményfa liget 4.58  Kö 

6440   mocsárrét 45.79  Kö 

91E0   puhafa liget 87  Ne 

6510   kaszáló 137.37  Na 

3270   iszapos partú folyók 4.58  Ne 

6250   löszgyep 39.38  I 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre    I - intoleráns 

 

A Hejő mente igen változatos terület, a vízkedvelő társulások éppen úgy megtalálhatók a 

területén, mint a löszgyep, amely egyáltalán nem tűri az elöntést. A N2000 terület csaknem 15 

%-a lehet érintett viszonylag gyakori elöntéssel. Az elöntés várhatóan az alacsonyabban fekvő 

területeket érinti – ha annak mértéke nem túl nagy, - azonban nem kizártak a 2 méternél 

nagyobb vízmélységek sem, így ezen a ≈ 68 hektáron az elöntés tényleges aktuális mértékétől 

és az érintett élőhely típusától függ, hogy hasznok vagy éppen károk keletkeznek. 

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUBN20034 borsodi mezőség 14849,83 ha  148,4 ha 1 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 

Kód 
Élőhely neve Kiterjedése (ha) 

Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

1530  
szikes sztyeppék és 

mocsarak 
3712.46  Na 

91I0   erdőssztyepptölgyes 148.5  Na 

6250   löszgyep 5939.94  I 

91E0   puhafa liget 297  Ne 

6440   mocsárrét 297  Kö 

3130   oligo-meztróf tó 2.97  Ne 

Ne - nem érzékeny az elöntésre     Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre   I - intoleráns 

 

A Borsodi-Mezőség (HUBN20034) területén 148,4 ha lehet érintett. E terület élőhelyi 

összetétele is változatos, azonban a területnek mindössze 1 %-át érinti az elöntés, ami minden 

bizonnyal a vízkedvelő társulások területe, ez tehát haszon. 

A Borsodi-sík madárvédelmi terület (HUBN10002) 244,66 hektárja is a hasznok területe. 3 

méter fölötti elöntés nem várható. 

A Délborsodi ártéri öblözetben 422,54 hektár az ökológiai hasznok területe és 68 hektáron 

károk és hasznok egyaránt várhatók.  
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Csincse-Eger közi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 2-10 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel érintett Natura 2000 

területek kiterjedése az öblözetben 93,87 ha.  Ez az egyértelmű hasznok területe.  

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú elöntéssel összesen 655,35 ha érintett. E 

területek elöntése kiemelkedően gyakran 2 évente előfordulhat, így ennek ökológiai 

jelentősége nagy. Elöntéssel a Borsodi-sík madárvédelmi terület (HUBN10002) érintett, 

amely vizes élőhelyekkel: szikes pusztákkal, mocsarakkal, holtágmaradványokkal 

tarkított terület, pusztai madárfajaink fontos élőhelye, globális jelentőségű parlagi sas-, 

haris- és túzokállomány él itt.  A haris (Crex crex) és túzok (Otis tarda) földön fészkelő 

madarak, amelyek érzékenyek az 50 cm-t meghaladó elöntésre. A jelzett gyakoriságú 

elöntés veszélyezteti az állományukat, ha érinti a fészkelőhelyüket, kiváltképp, ha a víz 

költési időben érkezik. Ennél fogva ezen a területen ökológiai károk várhatók a gyakori 

elöntés miatt. 

 3 métert meghaladó elöntésre is lehet számítani a Borsodi sík madárvédelmi területen 

70 hektáron – ez is károk területe.  

 

A Csincse-Eger közi ártéri öblözetben 94 ha az ökológiai hasznok területe és 725 hektáron 

károk várhatók.  

 

Poroszlói ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 2-10 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel érintett Natura 2000 

területek kiterjedése az öblözetben 332,81 ha.  Ez az egyértelmű hasznok területe.  

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú elöntéssel összesen 2200,75 ha érintett. E 

terület elöntése is várhatóan 2 évente előfordulhat, így ökológiai jelentősége nagy. 

Érintett a Poroszlói szikesek természetmegőrzési terület (HUBN20035) és a Hevesi-sík 

madárvédelmi terület (HUBN10004). 

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUBN20035 poroszlói szikesek  917,86 ha  356,8 ha  39 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

6440   mocsárrét  9.18  Kö 

6250   löszgyep 229.47  I 

1530  szikes sztyeppe és mocsár 550.72  Na 

Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  Na – nagyon érzékeny az elöntésre I – intoleráns 

 

A poroszlói szikesek területén nincsen olyan élőhely, amely igényelné az 50 cm-nél nagyobb 

mértékű vízborítást, így ezt a 365,8 hektárt a károk területéhez kell sorolni.  

A Hevesi sík (HUBN10004) madárvédelmi területet szántók, nemesnyár- és akácültetvények, 

fasorok, szikes puszták, mocsárrétek jellemzik. Elsősorban a pusztai madárfajok számára 

fontos élőhely: parlagi sas, kerecsensólyom és kis őrgébics egyik legjelentõsebb hazai 

élőhelye, továbbá globális jelentõségű túzokállomány él a területen. Tekintve, hogy a pusztai 

fajok között sok a földön fészkelő és figyelembe véve az öblözetben a modell szerint várható 

gyakori 2-4 évenkénti elöntést, ez inkább a károk területe. 0,5-3 méter közötti vízmélység 
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ilyen gyakori előfordulása a pusztai fajok számára nem élhető. A madárvédelmi terület 

elöntéssel érintett 1843,95 hektárja a károk területe. 

3 méter fölötti elöntés érheti a Hevesi-sík madárvédelmi terület 199 hektárját, ami szintén a 

károk területét gyarapítja. 

A Poroszlói ártéri öblözetben 323 ha az ökológiai hasznok és 2400 ha a károk területe. Ebben 

az öblözetben ökológiai szempontból kizárólag a 0,5 m alatti elöntések járnak haszonnal.  

 

Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna közi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 10-100 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel (átlagosan 38 év) 

érintett Natura 2000 területek kiterjedése az öblözetben ugyan nagy, majdnem  2000 ha, 

de az elöntés ritka előfordulása miatt, ez semleges.   

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú elöntéssel összesen 2200,75 ha érintett. E 

terület elöntése 17 évnél gyakrabban nem várható, így ökológiai jelentősége nem nagy. 

Érintett az Újszász-jászboldogházi gyepek természetmegőrzési terület (HUHN20081) 

126,48 hektárja. Ebben az öblözetben három madárvédelmi terület is érintett, összesen 

3702 ha-al. Legnagyobb részben a Hevesi-sík (HUBN10004) érintett elöntéssel, itt 

3575,47 ha kerülhet víz alá, Jászságon (HUHN10005) 126,48 ha, a Közép-Tisza 

(HUHN10004) mindössze 0,14 ha érintett.  

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUHN20081 
Újszász-jászboldogházi 

gyepek  
 1963,84 ha  126,48 ha  6,4 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

1530 
szikes sztyeppék és 

mocsarak 
1180 Na 

Na – nagyon érzékeny az elöntésre 

 

Az Újszász-jászboldogházi gyepek területén a pannon szikes sztyeppék és mocsarak 

élőhelytípus található. Ez egy nagyon vegyes csoport, több különböző élőhelyigényű társulást 

foglalhat magába. A sztyeppék számára a kisebb mértékű 5-50 cm-es vízborítás a kedvező, 

míg a mocsaras élőhelyek szívesen veszik az akár 1 méteres vízborítást is. Tekintve, hogy a 

N2000 területnek alig több mint 6 %-a érintett, feltételezhető, hogy a jelentősebb vízborítás az 

alacsonyabb társzínen fekvő mocsaras területeket érinti, ami ha 1 méter alatti, akkor 

kimondottan kívánatos. Ezen a területen tehát az elöntés tényleges mélységétől függően károk 

és hasznok egyaránt lehetnek. 

A Hevesi-sík földön fészkelő fajai szintén érzékenyek a magas vízállásra, ezért az itt érintett 

területen is inkább károk várhatók. A Jászságon is jellemzőek a füves puszták, vizes területek, 

erdőfoltok és számos pusztai madárfaj otthona ez a vidék. Leginkább a parlagi sas- és a 

kerecsensólyom-állománya a jelentős, ezek nem érzékenyek a vízborításra, viszont a 

nagyszámú vonuló és táplálkozó vízimadár számára, amely szintén megfordul a területen, 

igen kedvező lehet, így a Jászságon érintett területeken elsősorban hasznokra számíthatunk, 

ahogyan a Közép-tisza területén is, ennek érintettsége az azonban elhanyagolható. 

3 méter fölötti, 1-50 gyakorisággal bekövetkező elöntéssel (átlag 38 év) szintén a Hevesi-sík 

madárvédelmi terület érintett igen jelentős 1740 ha kiterjedésben, de ilyen ritkaságú elöntést 

semlegesnek tekintünk. 
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A Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna közi ártéri öblözetben  126,5 ha az ökológiai hasznok és 3575 

ha a károk területe. 126,48 ha-on károk és hasznok egyaránt előfordulhatnak. 

 

Jánoshidai ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 10-100 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel (átlagosan 30 év) 

érintett Natura 2000 területek kiterjedése az öblözetben 719 ha, de az elöntés ritka 

előfordulása miatt, ez is semleges.   

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú elöntéssel összesen 833,3 ha érintett. E 

terület elöntése 17 évnél gyakrabban nem várható, így ökológiai jelentősége nem nagy. 

Érintett az Újszász-jászboldogházi gyepek természetmegőrzési terület (HUHN20081) 

385,95 hektárja, a Tápiógyörgye-újszilvási szikesek természetmegőrzési terület 

(HUDI20024) 85,68 hektárja és az Alattyáni Berki-erdő természetmegőrzési terület 

(HUHN20074) 25,71 hektáron, valamint a Jászság madárvédelmi terület (HUHN10005) 

385,95 hektáron. 

Az Újszász-jászboldogházi gyepek (ld. fentebb) területén kedvezőtlen az 50 cm-t meghaladó 

elöntés, ezért ez a károk területe.  

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUDI20024 
Tápiógyörgye-újszilvási 

szikesek  
 1743,58 ha  85,68 ha  5 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

1530 
szikes sztyeppék és 

mocsarak 
85,68 Na 

Na – nagyon érzékeny az elöntésre 

 

A Tápiógyörgye-újszilvási szikeseken a pannon szikes sztyeppék és mocsarak élőhelytípus 

található. Ez a vegyes csoport, több különböző élőhelyigényű társulást foglalhat magába. A 

sztyeppék számára a kisebb mértékű 5-50 cm-es vízborítás a kedvező, míg a mocsaras 

élőhelyek szívesen veszik az akár 1 méteres vízborítást is. Tekintve, hogy a N2000 területnek 

5 %-a érintett, feltételezhető, hogy a jelentősebb vízborítás az alacsonyabb térszínen fekvő 

mocsaras területeket érinti, ami ha 1 méter alatti, akkor kimondottan kívánatos. Ezen a 

területen tehát az elöntés tényleges mélységétől függően károk és hasznok egyaránt lehetnek. 

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUHN20074 Alattyáni Berki-erdő   39,29 ha  25,71 ha  65,43 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

91I0 erdőssztyepptölgy 30 Na 

1530 
szikes sztyeppék és 

mocsarak 
 6  Na 

Na – nagyon érzékeny az elöntésre 

 

Az Alattyáni Berki-erdő területen zömmel az 50 cm-es elöntésnél nagyobb vízborítást nem 

kedvelő társulások találhatók – ez a károk területe.  
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A Jászságon a parlagi sas- és a kerecsensólyom-állomány a jelentős, ezek nem érzékenyek a 

vízborításra, viszont a nagyszámú vonuló és táplálkozó vízimadár számára, amely szintén 

megfordul a területen, igen kedvező lehet, így a Jászságon 386 hektárján elsősorban 

hasznokra számíthatunk. 

3 méter fölötti elöntéssel 53 hektár érintett – ez a károk területe.  

A Jánoshidai ártéri öblözetben  386 ha az ökológiai hasznok és 464 ha a károk területe. 85,7 

ha-on károk és hasznok egyaránt előfordulhatnak. 

 

Szolnoki ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 10-100 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel (átlagosan 60 év) 

érintett Natura 2000 területek kiterjedése az öblözetben 900 ha, de az elöntés ritka 

előfordulása miatt, ez semleges.   

 0,5-3 méter közötti elöntés legnagyobb lehetséges gyakoriság a 20 év, de az esetek 

zömében ennél ritkábban fordul csak elő ekkora elöntés. Ez esetben összesen 280,27 ha 

érintett, ebből 146 ha a  Jászkarajenői puszták természetmegőrzési területen 

(HUDI21056) és 134,27 ha a Jászkarajenői puszták madárvédelmi területen 

(HUDI10004). 

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUDI21056 Jászkarajenői puszták   6968,26 ha  145,99 ha  2 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

6250   löszgyep 30  I 

6410   kékperjés láprét 30  Kö 

1530  
szikes sztyeppék és 

mocsarak 
6271.43  Na 

Na – nagyon érzékeny az elöntésre     I - intoleráns 

 

A természetmegőrzési terület élőhelyi összetétele alapján érzékeny az elöntésre, de az a 

N2000 területnek mindössze 2 %-át érinti, ami lehet mélyebben fekvő mocsaras élőhely, így 

azt feltételezzük, hogy ezen a területen károk és hasznok egyaránt előfordulhatnak. 

A madárvédelmi terület a pusztai madárfajok szempontjából jellemző terület, jelentős főként 

az ugartyúk- és kisőrgébics-állománya. Az ugartyúkok földön fészkelő madarak, az elöntés 

veszélyezteti a fészekaljat, de az elöntés ritka bekövetkezése miatt nem számolunk károkkal, 

de hasznokkal sem. 

3 méter fölötti elöntés 50 évnél ritkábban várható csak, ez semleges. 

A Szolnoki öblözetben 146 ha-on károk és hasznok egyaránt előfordulhatnak. 

 

Köröszugi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 10-100 éves gyakorisággal (várható leggyakoribb 15 év) bekövetkező 

elöntéssel érintett Natura 2000 területek kiterjedése az öblözetben 162 ha, ez a hasznok 

területe.    

 0,5-3 méter közötti 1-25 év gyakoriságú elöntés legnagyobb lehetséges gyakoriság a 20 

év, de az esetek zömében ennél ritkábban fordul csak elő ekkora elöntés. Ez esetben 
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összesen 364,83 hektár érintett. Legnagyobb területen (100 ha) a Cserkei Nagy-fertő 

természetmegőrzési terület (HUHN20155), 30 hektáron a Szelevényi Tó-köz 

(HUHN20153), a Tiszakürt-tiszainokai gyepek (HUHN20158) 18,32 ha-on, továbbá a 

Közép-Tisza madárvédelmi terület (HUHN10004) 67,37 hektáron.   

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUHN20155 Cserkei Nagy-fertő 199,86 ha 100,39 ha 50,2 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

6250   löszgyep 18.7  I 

3150   eutróf tó 1.93  Ne 

3270   iszapos partú folyó 0.02  Ne 

1530  szikes sztyepp és mocsár 180  Na 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre    I - intoleráns 

 

A Cserkei Nagy-fertő területén leginkább a szikes sztyeppék és mocsarak élőhely lehet 

érintett, ami egy nagyon vegyes vízigényű társulások mozaikja, itt károk és hasznok egyaránt 

előfordulhatnak attól függően milyen az elöntés tényleges mélysége és az érintett mocsaras 

területek élőhelyi összetétele. 

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUHN20153 Szelevényi Tó-köz 166,04 ha 30 ha 18 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

6250   löszgyep 11  I 

6440 mocsárrét  3 Kö 

1530  szikes sztyepp és mocsár 165  Na 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre    I - intoleráns 

 

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) területe csaknem 20 %-ban érintett, legnagyobb része 

elöntésre érzékeny élőhely, ez várhatóan a károk területe. 
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N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUHN20158 
Tiszakürt-tiszainokai 

gyepek 
471,91 ha 18,32 ha 3,9 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

3150   eutróf tó 1  Ne 

3270   iszapos partú folyó 0.5  Ne 

6430   hidrofil magaskórós 0.5  Kö 

6440   mocsárrét 15  Kö 

91E0   puhafa liget 20  Ne 

1530  
szikes sztyeppe és 

mocsát 
330  Na 

6250   löszgyep 45  I 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre     I - intoleráns 

 

A Tiszakürt-tiszainokai gyepek (HUHN20158) teljes területének alig 4 %-a lehet elöntve, ami 

várhatóan a mélyebben fekvő, vízkedvelő társulások területe lesz, ezt tehát ökológiai 

haszonnak tekintjük. 

A Közép-Tisza madárvédelmi terület (HUHN10004) 67,37 hektáron való elöntése is 

haszonnal jár, ez ugyanis a vízi madarak paradicsoma.  

3 méter fölötti elöntéssel 50 évnél gyakrabban érintett a Közép-Tisza (HUHN10004) 

madárvédelmi terület, amely a vízimadarak paradicsoma – ezt nem tekintjük kárnak, de 

haszonnal sem számolunk.  

A Köröszugi ártéri öblözetben 247,7 ha-on hasznok várhatók, 100 ha-on hasznok és károk 

egyaránt előfordulhatnak és 30 ha a károk területe. 

 

Gibárt-Hidasnémeti ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti elöntés 2-10 év közötti gyakorisággal fordulhat elő, ez akár 4 évenkénti 

elöntést is jelenthet és 394,35 hektárt érint – ez a hasznok területe. 

 0,5-3 méter közötti 1-25 év gyakoriságú elöntés (átlagos gyakoriság 11 év) szintén a 

fent jelzett madárvédelmi területen várható 324,35 ha-on. Ez is haszon. 

 3 feletti elöntés is érintheti ugyanezt a madárvédelmi területet, ez azonban már 

veszélyeztetheti a fán fészkelő fajokat is, amellett, hogy ilyen mértékű elöntés a 

vegetációt is meggyöngíti, hosszú távon az élőhelyet is tönkre teszi. Itt tehát károk 

várhatók.  

A Gibárt-Hidasnémeti ártéri öblözetben 718 ha-on hasznok várhatók, és 324,35 ha a károk 

területe. 



Országos Árvízi Kockázatkezelési Terv Környezeti Vizsgálata – 2. melléklet: Ökológiai 
károk és hasznok 

 

KSZI Kft. – ÖKO Zrt. 32 2015. november 

 

Garadna-Ócsalánosi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti elöntés 10-100 év közötti gyakorisággal fordulhat elő, és ez akár 15 

évenkénti elöntést is jelenthet, és 598 hektárt érint – ez a hasznok területe. 

 0,5-3 méter közötti 1-25 év gyakoriságú elöntés (átlagos gyakoriság 24 év) szintén a 

Hernád-völgy és Sajóládi-erdő (HUAN20004) természetmegőrzési területet érinti 10,23 

ha-on. valamint a Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel 

(HUBN10007) nevű N2000 madárvédelmi terület 152,74 hektárját. 

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUAN20004 
Hernád-völgy és Sajóládi-

erdő 
5038 ha 10,23  <1 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 

Kód 
Élőhely neve Kiterjedése (ha) 

Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

6440   mocsárrét 201.53  Kö 

6430   hidrofil magaskóros 50.38  Kö 

91F0   keményfa liget 302.29  Kö 

3150   eutróf tó 100.76  Ne 

6510  kaszáló 755.73  Na 

3270   iszapos partú folyók 151.15  Ne 

91E0   puhafa liget  1007.63  Ne 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre 

 

A Hernád-völgy és Sajóládi-erdő természetmegőrzési területen (HUAN20004) várhatóan 

elöntött 10,23 ha abszolút értelemben és relatíve is (az érintett N2000 terület százalékában) 

nagyon csekély, a várhatóan elöntött területek vízkedvelők, így ez a hasznok területe. 

A Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel (HUBN10007) fontos 

ragadozómadár-élőhely, igen változatos madárvilággal. Különösen az erdei fajok 

(harkályfélék, légykapófélék) élnek nagy számban a területen. A nagy testű ragadozómadarak 

és a fekete gólyák a peremterületeken és a folyóvölgyekben is rendszeresen táplálkoznak. Az 

elöntés kedvező e területen, itt hasznokkal számolhatunk. 

3 méter fölötti 1-50 évente jelentkező elöntéssel a Hernád-völgy és Sajóládi-erdő 

természetmegőrzési terület (HUAN20004) 15,84 hektárján kell számolni, ez a károk területe. 

A Garadna Ócsalánosi ártéri öblözetben163 ha-on hasznok várhatók, és 15,84 ha a károk 

területe. 

 

Felsőzsolca-Boldvai ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti elöntés nem várható.  

 0,5-3 méter közötti elöntéssel 1-25 év közötti gyakorisággal lehet számolni a Bódva-

völgy és a Sas-patak-völgye természetmegőrzési területen (HUAN20003), 13 ha-on.   
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N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUAN20003 
Bódva-völgy és a Sas-

patak-völgye 
2695,23 ha 12,93 ha < 1 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 

Kód 
Élőhely neve Kiterjedése (ha) 

Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

6190   Pannon sziklagyepek 0.5  n.r. 

6210   száraz gyep 16.2  n.r. 

6510   kaszáló 808.57  Na 

6430   hidrofil magaskórós 215.62  Kö 

91E0   puhafa liget 269.52  Ne 

3150   eutróf tó 53.9  Ne 

91M0   cseres tölgyes 53.9  n.r. 

7230   sás- és láprét 53.91  Kö 

6240   szubpannon gyep 26.95  n.r 

8210   sziklanövényzet 26.95  n.r 

6410   kékperjés láprét 215.62  Kö 

6440   mocsárrét 673.81  Kö 

91G0   gyertyános tölgyes 188.67  Na 

3260   vízfolyás 26.95  Ne 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre    n.r – nem releváns – elöntéssel nem fenyegetett 

 

E rendkívül változatos felszínű terület alig 1 %-ának elöntése nem jelent kockázatot, 

várhatóan a vízkedvelő élőhelyek lesznek érintettek – ez haszon. 

3 méter fölötti elöntés nem várható. 

A Felsőzsolca-Boldvai ártéri öblözetben13 ha-on hasznok várhatók, károkat nem 

azonosítottunk. 

 

Tarna-Tarnóca közi ártéri öblözet 

 0-0,5 méter közötti 2-10 évenkénti elöntésre lehet számítani 22,76 ha-on. Ez haszon. 

 0,5-3 méter közötti elöntés 1-25 évenkénti gyakorisággal (átlag 16 év) érinti a Hevesi-

sík (HUBN10004) madárvédelmi terület 183,14 hektárját. A Hevesi sík elsősorban a 

pusztai madarak élőhelye és jelentõs túzokállománya van.  E fajok között sok a földön 

fészkelő, így itt károkra és hasznokra egyaránt lehet számítani.   

 3 év feletti elöntéssel 1-50 év közötti gyakorisággal 8,15 ha érintett – károk területe.   

 

A Tarna-Tarnóca ártéri öblözetben 22,76 ha-on hasznok várhatók, 183,14 hektáron károk és 

hasznok egyaránt lehetnek és 8,15 ha a károk területe. 
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Tarnóca-Tarna-Bene közi ártéri öblözet 

 0-0,5 méter közötti elöntés nincs. 

 0,5-3 méter közötti elöntés 1-25 évenkénti gyakorisággal érinti a Hevesi-sík 

(HUBN10004) madárvédelmi terület 220,84 hektárját. A Hevesi sík, mint pusztai 

madarak, túzokok élőhelye veszélyeztetett ilyen mértékű elöntés által, így itt károkra és 

hasznokra egyaránt lehet számítani.   

 3 év feletti elöntés nincs.  

 

A Tarna-Tarnóca-Bene ártéri öblözetben 22,84 hektáron károk és hasznok egyaránt lehetnek. 

 

Dubicsány-Putnoki ártéri öblözet 

 0-0,5 méter közötti elöntés nincs. 

 0,5-3 méter közötti elöntés 1-25 évenkénti gyakorisággal érinti a Sajó-völgy 

(HUAN20006) madárvédelmi terület 226,58 hektárját. A Hevesi sík, mint pusztai 

madarak, túzokok élőhelye veszélyeztetett ilyen mértékű elöntés által, így itt károkra és 

hasznokra egyaránt lehet számítani.   

 3 év feletti elöntéssel 1-50 év közötti gyakorisággal lehet számítani, ennek során 26,58 

ha érintett – ez a károk területe.  

 

A Dubicsány-Putnoki ártéri öblözetben 226,58 hektáron károk és hasznok egyaránt lehetnek 

és 26,58 ha a károk területe. 

 

Sajóvelezd alsó ártéri öblözet 

 0-0,5 méter közötti elöntés nincs. 

 0,5-3 méter közötti elöntés 1-25 évenkénti gyakorisággal érinti a Bükk-hegység és 

peremterületei (HUBN10003) madárvédelmi terület 21,24 hektárját. A madárvédelmi 

terület elsősorban az erdei madárfajok otthona, az elöntés nem fenyegeti – ez a hasznok 

területe 

 3 év feletti elöntéssel 1-50 év közötti gyakorisággal lehet számítani, ennek során 26,58 

ha érintett – ez a károk területe.  

 

A Sajóvelezdi ártéri öblözetben 21,24 hektáron hasznok és 26,58 ha a károk várhatók. 

 

Összefoglalás 

Az Ócslános-Hernádközi ártéri öblözeten 166,19 ha a hasznok területe, károkat nem 

azonosítottunk. 

A Boldva-Mucsonyi ártéri öblözetben összesen 15,37 hektáron jelentkeznek ökológiai 

hasznok. Károkat nem azonosítottunk. 

A Délborsodi ártéri öblözetben 422,54 hektár az ökológiai hasznok területe és 68 hektáron 

károk és hasznok egyaránt várhatók.  
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A Csincse-Eger közi ártéri öblözetben 94 ha az ökológiai hasznok területe és 725 hektáron 

károk várhatók.  

A Poroszlói ártéri öblözetben 323 ha az ökológiai hasznok és 2400 ha a károk területe. Ebben 

az öblözetben ökológiai szempontból kizárólag a 0,5 m alatti elöntések járnak haszonnal.  

A Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna közi ártéri öblözetben  126,5 ha az ökológiai hasznok és 3575 

ha a károk területe. 126,48 ha-on károk és hasznok egyaránt előfordulhatnak. 

A Jánoshidai ártéri öblözetben  386 ha az ökológiai hasznok és 464 ha a károk területe. 85,7 

ha-on károk és hasznok egyaránt előfordulhatnak. 

A Szolnoki öblözetben 146 ha-on károk és hasznok egyaránt előfordulhatnak. 

A Köröszugi ártéri öblözetben 247,7 ha-on hasznok várhatók, 100 ha-on hasznok és károk 

egyaránt előfordulhatnak és 30 ha a károk területe. 

A Gibárt-Hidasnémeti ártéri öblözetben 718 ha-on hasznok várhatók, és 324,35 ha a károk 

területe. 

A Garadna Ócsalánosi ártéri öblözetben163 ha-on hasznok várhatók, és 15,84 ha a károk 

területe. 

A Felsőzsolca-Boldvai ártéri öblözetben13 ha-on hasznok várhatók, károkat nem 

azonosítottunk. 

A Tarna-Tarnóca ártéri öblözetben 22,76 ha-on hasznok várhatók, 183,14 hektáron károk és 

hasznok egyaránt lehetnek és 8,15 ha a károk területe. 

A Tarna-Tarnóca-Bene ártéri öblözetben 22,84 hektáron károk és hasznok egyaránt lehetnek. 

A Dubicsány-Putnoki ártéri öblözetben 226,58 hektáron károk és hasznok egyaránt lehetnek 

és 26,58 ha a károk területe. 

A Sajóvelezdi ártéri öblözetben 21,24 hektáron hasznok és 26,58 ha a károk várhatók. 

Összességében a Közép-Tiszán a várhatóan ökológiai hasznokkal érintett N2000 terület 2372 

ha. E területek elöntése jelentős ökológiai jótétemény, ami esetleg összekapcsolható volna 

vízpótlást célzó, a Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben is megjelenő KEHOP projekttel. Ezzel az 

ÁKK-VGT kívánatos összhangja is erősíthető volna. Károk ennél jóval nagyobb területen, 

csaknem 7600 ha-on várhatók. Azok a területek, ahol káros és hasznok egyaránt 

elképzelhetők összesen 960 hektárt tesznek ki.  

A károk kimagaslóan nagy területének oka, hogy igen nagy kiterjedésben érintettek földön 

fészkelő védett, Natura 2000 madárfajok élőhelyei viszonylag gyakori elöntéssel.  

Ökológiai haszon lehet a víz moderált kiengedése - az arra egyéb szempontból is alkalmas 

területeken. Ökológiai szempontból nincsenek kiemelt területek. A természetes mélyületek 

vegetációja számára általában véve hasznos a nem túl nagymértékű vízborítás.  
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3. Alsó-Tisza  

A tervezési egységben kiemelkedően sok országosan védett és Natura 2000 terület található. 

Az alábbi térképen az országosan védett területek - nemzeti park, tájvédelmi körzet, 

természetvédelmi terület - vastag zöld határvonallal jelöltek, az európai hálózat részét képező 

Natura 2000 területek pedig sraffozottak. Jól látható, hogy a Natura hálózat csaknem teljesen 

lefedi az országos védettségű területeket. Ezért a kockázatbecslés során a Natura 2000 

területeket vettük alapul. 

A védett területek legnagyobb részt egykori ártéri társulások mozaikjai, szikes puszták, 

melyek jelenlegi legnagyobb ökológiai problémája a víz hiánya, az egykori rendszeres 

áradások elmaradása és a belvizek elvezetése.  

A tervezési területen található, a kockázatbecslés alapjául szolgáló Natura 2000 területek az 

alábbiak: 

Natura 2000 természetmegőrzési területek 

 HUHN20015  Közép-Tisza 

 HUKN20019  Baksi-puszta 

 HUKN20029  Csongrádi Kónya-szék 

 HUKN20031  Alsó-Tisza hullámtér 

 HUKN30001  Csongrád-bokrosi Sóstó 

 HUKN30002  Gátéri Fehér-tó 

 HUKN20012  Szegedi ürgés gyep 

 HUKN20017  Közép-csongrádi szikesek 

 HUKN20019  Baksi-puszta 

 HUKN20031  Alsó-Tisza hullámtér 

 HUHN20098  Dél-ásványi gyepek 

 HUHN20005  Nagy-Széksós – Rakottyás 

 HUHN20007  Szentpéterszeg-hencidai gyepek 

 HUHN20009  Derecske - konyári gyepek 

 HUHN20011  Hencidai Csere-erdő 

 HUHN20012  Sándorosi tavak 

 HUHN20093  Kaba-földesi gyepek 

 HUHN20098  Dél-ásványi gyepek 

 HUHN20008  Kismarja - Pocsaj - Esztári-gyepek 

 HUHN20010  Pocsaji-kapu 

 HUHN20004  Felső-Sebes-Körös 

 HUHN20008  Kismarja - Pocsaj - Esztári-gyepek 

 HUHN20011  Hencidai Csere-erdő 

 HUHN20013  Közép-Bihar 

 HUHN20070  Darvasi Csiff-puszta 

 HUHN20095  Lányi-legelő 
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 HUHN20101  Bihari-legelő 

 HUHN20103  Berekböszörmény - körmösdpusztai legelők 

 HUHN20105  Csökmői gyepek 

 HUKM20016  Sebes-Körös 

 HUKM20011  Körösközi erdők 

 HUKM20012  Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös 

 HUKM20013  Bélmegyeri Fás-puszta 

 HUKM20014  Dévaványa környéki gyepek  

 HUKM20018  Holt-Sebes-Körös 

 HUKM20019  Dél-Bihari szikesek 

 HUKM20020  Gyepes csatorna 

 HUKM20021  Sarkadi Fási-erdő 

 HUKM20022  Köles-ér 

 HUKM20024  Orosi tölgyes 

 HUKM20025  Gyantéi erdők 

 HUKM20011  Körösközi erdők 

 HUKM20010  Gyula-szabadkígyósi gyepek 

 HUKM20017  Hármas-Körös 

 HUHN20152  Kunszentmártoni Bábockai-legelő 

 HUKM20001  Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták 

 HUKM20002  Hódmezővásárhelyi Kék-tó 

 HUKM20003  T-erdő 

 HUKM20004  Száraz-ér 

  HUKM20006  Mágocs-ér 

 HUKM20008  Maros 

 HUKM20026  Tóniszállás-szarvasi gyepek 

 HUKM20027  Cserebökény 

 HUKM20028  Tőkei gyepek 

 HUKM20029  Szentesi gyepek 

 HUKM20030  Lapistó-Fertő 

 HUKM20031  Kurca 

 HUKM20005  Deszki gyepek 

 HUKM20008  Maros 

 

Natura 2000 madárvédelmi területek: 

 HUHN10003  Bihar 

 HUKM10001  Kígyósi-puszta 

 HUKM10002  Kis-Sárrét 

 HUKM10004  Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták 
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 HUKM10005  Cserebökényi-puszták 

 HUKN10007  Alsó-Tisza-völgy 

 HUHN10004  Közép-Tisza 

 

Az alsó-tiszai folyószakasz nagy kiterjedése miatt minden elöntési kategóriában 2 db 

térképpel szerepel. 

Elöntési térképek 

AT1-2. ábrák 0,5 méternél kisebb elöntéssel érintett Natura 2000 területek az Alsó-Tiszán 
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AT3-4. ábrák A 0,5-3 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek az Alsó-

Tiszán 
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AT5-6. ábrák 3 méternél nagyobb elöntéssel érintett Natura 2000 területek az Alsó-

Tiszán 
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Az Alsó-Tisza területén 8 olyan ártéri öblözet található, ahol a modelleredmények alapján 

Natura 2000 területek részleges elöntése várható.  

 

Kis-Sárréti ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 2-10 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel érintett Natura 2000 

területek kiterjedése az öblözetben 54,77 ha.  Ez az egyértelmű hasznok területe. 

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú (leggyakoribb 8 év) elöntéssel érintett 

Natura 2000 területek kiterjedése az öblözetben 181,07 ha a Kismarja-Pocsaj-Esztári-

gyepek (HUHN20008) természetmegőrzési területből.   
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N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUHN20008 
Kismarja - Pocsaj - 

Esztári-gyepek 
2427,05 ha 181,07 ha 7,5 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

7230   sás- és láprétek 24  Kö 

91I0   erdőssztyepptölgyes 48  Na 

3160   disztróf tó 24  Na 

6250   löszgyep 240  I 

1530  
szikes sztyeppék és 

mocsarak 
1200  

 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre    I - intoleráns 

 

A Kismarja-Pocsaj-Esztári-gyepek (HUHN20008) természetmegőrzési területből 7,5 %-ának 

elöntése hordoz kockázatot, mert az élőhelyek alapvetően a kismértékű, 50 cm-nél nem vagy 

alig nagyobb elöntést kedvelik.  Ezen a területen károk és hasznok egyaránt előfordulhatnak 

függően attól, hogy mekkora a tényleges elöntés mértéke a 0,5-3 méteres kategórián belül. 

3 méter fölötti elöntés 50 évnél ritkábban fordulhat csak elő az öblözetben, ez ökológiailag 

semleges. 

A Kis-Sárréti ártéri öblözetben 54,77 hektár az ökológiai hasznok területe, 181,07 hektáron 

károk és hasznok egyaránt várhatók.  

 

Békési ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 2-10 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel érintett Natura 2000 

területek kiterjedése az öblözetben 363,11 ha.  Ez az egyértelmű hasznok területe. 

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú (leggyakoribb 8 év) elöntéssel érintett 

Natura 2000 területek kiterjedése az öblözetben 861,84 ha. Érintettek a Gyula-

szabadkígyósi gyepek (HUKM20010) természetmegőrzési terület 120,72 ha-al, a 

Körösközi erdők (HUKM20011)   673,97 ha területtel és a Fekete-, Fehér- és Kettős-

Körös (HUKM20012) 4,24 ha-al, valamint a Hármas-Körös (HUKM20017) 1,53 

hektárja.  Ezeken a területeken az elöntés következményét az szabja meg, hogy molyen 

az elöntött területek élőhelyi összetétele. 

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUKM20010 
Gyula-szabadkígyósi 

gyepek 
10 633,92 ha 120,72 ha 0,1 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

1530  szikes sztyeppe és mocsár 9038,83  Na 

6250  löszgyep 212,68  I 

Ne - nem érzékeny az elöntésre       Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre      I - intoleráns 
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A Gyula-szabadkígyósi gyepek (HUKM20010) természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei 

(vagyis amelyek miatt a terület a Natura 2000 hálózat része lett) érzékenyek a nagy mélységű 

vízborításra. A terület legnagyobb része a szikes sztyeppék és mocsarak élőhelytípushoz 

tartozik. Ez egy nagyon vegyes csoport, több különböző élőhelyigényű társulást foglalhat 

magába. A szárazabb sztyeppék számára a kisebb mértékű 5-30 cm-es vízborítás a kedvező, 

míg a mocsaras élőhelyek szívesen veszik az akár 1 méteres vízborítást is. Tekintve, hogy a 

N2000 területnek mindössze fél százaléka érintett, feltételezhető, hogy a jelentősebb 

vízborítás az alacsonyabb térszínen fekvő mocsaras területeket érinti, ami, ha 1 méter alatti, 

akkor kimondottan kívánatos. Ezen a területen az elöntés tényleges mélységétől függően 

károk és hasznok egyaránt lehetnek. 

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUKM20011 Körösközi erdők 5635,16 673,97 ha 12 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

91E0 puhafa liget  112,7 Ne 

91F0 keményfa liget 3944,61 Kö 

Ne - nem érzékeny az elöntésre       Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

 

A Körösközi erdők (HUKM20011) területe fás vegetáció, elsősorban keményfa liget, amely 

nem szereti a magas vízállást, ezzel szemben a puhafa ligetek áhítják a vizet. Mivel a 

keményfa ligetek elhelyezkedése ma már hazánkban meglehetősen mozaikos, felszínborításuk 

nem követi az egykori szabályos zónációt, nem zárható ki mélyebben fekvő állományaik 

érintettsége, ezért ezen a 674 hektányi területen károkra és hasznokra egyaránt számíthatunk, 

attól függően milyen mértékű a tényleges elöntés. 

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUKM20012 
Fekete-, Fehér- és Kettős-

Körös 
1979,86 ha 30,75 ha 1,55 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 ód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

3150 eutróf tó  24,89 Ne 

91E0 puhafa liget 375,88 Ne 

6440 mocsárrét  88,15 Kö 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre    I - intoleráns 

 

A Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös (HUKM20012) természetmegőrzési terület elöntéssel 

érintett élőhelyei vízkedvelők, így ez a 30,75 ha a hasznok területe. 
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N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUKM20017 Hármas-Körös 7818,24 ha 36,4 ha < 0,5 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

6250   löszgyep 78.18  I 

91E0   puhafa liget 781.82  Ne 

3150   eutróf tó 547.28  Ne 

1530   sztyeppe és mocsár 78.18  Na 

3130   oligo-mezotróf tó 7.82  
 

6440   mocsárrét 1563.65  Kö 

3270   iszapos partú folyók 234.55  Ne 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre    I - intoleráns 

 

A Hármas-Körös (HUKM20017) természetmegőrzési terület elöntéssel várhatóan érintett 

alacsonyabban fekvő térszínek élőhelyei vízkedvelők, így ez az 36,4 ha a hasznok területe. 

3 méter feletti elöntés is várható 1-50 év közötti gyakorisággal, inkább a kisebb értékekhez 

közelebb (átlag gyakoriság 8 év), összesen 100 ha érintett. Ez a károk területe. 

A Békési ártéri öblözetben 430, 26 hektár az ökológiai hasznok területe, 975 hektáron károk 

és hasznok egyaránt várhatók és 100 ha az egyértelmű károk területe.  

 

Sarkadi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 10-100 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel érintett Natura 2000 

területek kiterjedése az öblözetben 922,47 ha.  Ez az egyértelmű hasznok területe, bár az 

elöntés gyakorisága nem jelentős (leggyakoribb a 14 év). 

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú (leggyakoribb 14 év) elöntéssel érintett 

Natura 2000 terület a Körösközi erdők (HUKM20011) 504,48 ha-ja. Ezen az erdős 

területen károk és hasznok egyaránt előfordulhatnak attól függően milyen mértékű a 

tényleges elöntés. 

 3 méter feletti elöntés is várható 1-50 év közötti gyakorisággal, a Körösközi erdők 24 

hektárján. Ez a károk területe. 

 

A Sarkadi ártéri öblözetben 922,47 hektár az ökológiai hasznok területe, 504,48 hektáron 

károk és hasznok egyaránt várhatók és 24 ha az egyértelmű károk területe.  

 

Szegedi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 10-100 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel érintett Natura 2000 

területek kiterjedése az öblözetben 2505,52 ha.  Ez az egyértelmű hasznok területe, 

főként, hogy az elöntés gyakorisága is jelentős, akár 10 évenkénti is lehet. 

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú (átlag 10 év) elöntéssel érintett Natura 2000 

terület a Baksi-puszta (HUKN20019) 1253,46 hektáron, a Szegedi ürgés gyep 
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(HUKN20012) 80,13 hektáron és a Közép-csongrádi szikesek (HUKN20017) 19,84 

hektárnyi területe. Érintett továbbá az Alsó-Tiszavölgy madárvédelmi terület 

(HUKN10007) 1541,09 hektárja. 

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUKN20019 Baksi-puszta 4875,17 ha 1253,46 ha 25,7 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

1530  szikes sztyeppe és mocsár 2250 Na 

6250 löszgyep 196 I 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre    I - intoleráns 

 

A Baksi-puszta (HUKN20019) jelölő élőhelyei érzékenyek a nagy mélységű vízborításra. A 

terület legnagyobb része a szikes sztyeppék és mocsarak élőhelytípushoz tartozik. Ez egy 

vegyes csoport, több különböző élőhelyigényű társulást foglalhat magába. A szárazabb 

sztyeppék számára a kisebb mértékű 5-30 cm-es vízborítás a kedvező, míg a mocsaras 

élőhelyek szívesen veszik az akár 1 méteres vízborítást is. Tekintve, hogy a N2000 terület 

negyedrészben érintett az elöntéssel nem zárható ki a vízre érzékenyebb társulásmozaikok 

elöntése sem. Ezen a területen az elöntés tényleges mélységétől függően károk és hasznok 

egyaránt lehetnek. 

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUKN20012 Szegedi ürgés gyep 187,88 80,13 ha 42,64 % 

 

A Szegedi ürgés gyepen (HUKN20012) nincsenek jelölő élőhelyek, mert ennek a területnek a 

hálózatba emelését nem a vegetáció, hanem az itt élő ürgeállomány indokolta. Az itt tenyésző 

vegetációt száraz gyep és sztyepprét adja, amely az ürgéhez hasonlóan nem igényli az 

elöntést.  Kismértékű elöntés tolerálható, de ez a kategória, melyben akár 1,5-2-2,5 méteres 

vízborítás is előfordulhat, káros e területnek.  

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

HUKN20017 Közép-csongrádi szikesek 1142,66 19,84 ha 1,73 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

1530  szikes sztyeppe és mocsár 788 Na 

 

A Közép-csongrádi szikesek (HUKN20017) területén érintett alig 20 hektáron az elöntés 

tényleges mélységétől függően károk és hasznok egyaránt lehetnek. 

Az Alsó-Tiszavölgy madárvédelmi terület (HUKN10007) 1541,09 hektárján hasznok 

várhatók, ez a vízimadarak kedvelt területe. 

3 méter feletti elöntés is várható 1-50 év közötti gyakorisággal. Érintett a Közép-csongrádi 

szikesek (HUKN20017) természetmegőrzési terület 76,74 hektárja, ahol károk várhatók, 

szemben az Alsó-Tisza hullámtér (HUKN20031) madárvédelmi területen, ahol az érintett 490 

hektáron javulnak a vízimadarak életfeltételei. Ez tehát haszon. Hasznok és károk egyaránt 
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várhatók az Alsó-Tisza-völgy (HUKN10007) madárvédelmi terület 13 273 hektárján a 3 

méternél nagyobb elöntés miatt.  

A Szegedi ártéri öblözetben 4086,6 hektár az ökológiai hasznok területe,  14 547 hektáron 

károk és hasznok egyaránt várhatók és 156,9  ha az egyértelmű károk területe.  

 

Remetei ártéri öblözet 

0,5 méter alatti, 10-100 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel érintett Natura 2000 

területek kiterjedése az öblözetben 1921,75 ha.  Ez az egyértelmű hasznok területe, főként, 

hogy az elöntés várható gyakorisága nagy, a 10 évhez közeli.  

0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú (átlag 10 év) elöntéssel érintett Natura 2000 terület 

a Körösközi erdők (HUKM20011) 2578,36 ha-ja. A korábbiak alapján ezen az erdős területen 

károk és hasznok egyaránt előfordulhatnak attól függően milyen mértékű a tényleges elöntés. 

Érintett N2000 terület továbbá a fentebb már szintén bemutatott Fekete-, Fehér- és Kettős-

Körös (HUKM20012) 13,36 hektárja, amely a hasznok területe. 

3 méter feletti elöntés is várható 1-50 év közötti gyakorisággal, a Körösközi erdők 12 

hektárján. Ez a károk területe. 

A Remetei ártéri öblözetben 1935,11 hektár az ökológiai hasznok területe, 2578 hektáron 

károk és hasznok egyaránt várhatók és mindössze 12 hektáron kell károkra számítani. 

 

Gyulai ártéri ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 10-100 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel érintett Natura 2000 

területek kiterjedése az öblözetben 1225 ha.  Ez az egyértelmű hasznok területe, főként, 

hogy az elöntés várható gyakorisága nagy, a 10 évhez közeli.  

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú (átlag 10 év) elöntéssel kiemelkedően nagy, 

4730 hektárnyi Natura 2000 terület érintett. Legnagyobb részben a Gyula-szabadkígyósi 

gyepek HUKM20010 természetmegőrzési terület 2493,6 hektáron. A Fekete-, Fehér- és 

Kettős-Körös (HUKM20012) alig 2 hektárja érintett csak. Ezen kívül jelentősen érintett 

a Kígyósi-puszta (HUKM10001) madárvédelmi terület 2334,7 hektáron. 

 

A fentebb már bemutatott Gyula-szabadkígyósi gyepek (HUKM20010) természetmegőrzési 

legnagyobb része a szikes sztyeppék és mocsarak élőhelytípushoz tartozik, ami nagyon több 

különböző élőhelyigényű társulást foglalhat magába. A szárazabb sztyeppéknek elegendő 5-

30 cm-es vízborítás, a mocsaras élőhelyek szívesen veszik az akár 1 méteres vizet is. Az 

elöntés által jelentős nagyságú terület érintett, amelyben általában mozaikosan vannak jelen a 

szárazabb és nedvesebb élőhelyek, így ezen a területen az elöntés tényleges mélységétől 

függően károk és hasznok egyaránt lehetnek. 

A Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös (HUKM20012) a hasznok területe. 

A Kígyósi-puszta (HUKM10001) madárvédelmi terület elsősorban vízimadarak élőhelye, 

elöntése haszonnal kecsegtet, nemcsak a madarak számára táplálékul szolgáló vízfelületek 

kiterjedésének növekedése miatt, hanem a vízkészletek gyarapodása miatt is (beszivárgás, 

párolgás, kisvízkörök táplálása, raktározódás a talajban) ezek a folyamatok mind enyhíthetik a 

későbbi aszályos időszakok kárait. 
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3 méter feletti elöntés is várható 1-50 év közötti gyakorisággal, ekkor 165 ha lehet érintett 

(Szabadkígyósi gyepek nagymértékű elöntésre kifejezetten érzékeny sztyepptársulásai). Ez a 

károk területe. 

A Gyulai ártéri öblözetben 3600 hektár az ökológiai hasznok területe, 2494 hektáron károk és 

hasznok egyaránt várhatók és 165 hektáron károk várhatók. 

 

Körös-Tisza-Maros közi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 2-10 éves gyakoriságú elöntést csak másfél hektár N2000 terület kap. 

Óriási területen, csaknem tízezer hektáron (9611 ha) várható azonban ökológiailag 

egyértelműen kedvező mértékű (50 cm alatti) vízborítás a 10-100 éves gyakorisággal 

bekövetkező valószínűségi intervallumban. Tekintve, hogy az elöntés gyakoriságára 

vonatkozó átlag a vizsgált öblözetben 15 év, az érintett területet a hasznok területének 

tekintjük.   

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú (átlag 15 év) elöntéssel érintett N2000 

természetmegőrzési terület a Hármas-Körös (HUKM20017) 36,41 hektárja és már jól 

ismert Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös (HUKM20012) 4,08 hektárja, amely a hasznok 

területe. 

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) Elöntéssel érintett területe (ha, %) 

Fekete-, Fehér- és 

Kettős-Körös 

(HUKM20012) 

Hármas-Körös 7818,24 ha 36,41 ha < 0,5 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 

Kód 
Élőhely neve Kiterjedése (ha) 

Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

6250   löszgyep 78.18  I 

91E0   puhafa liget 781.82  Ne 

3150   eutróf tó 547.28  Ne 

1530  szikes sztyeppe és mocsár 78.18  Na 

3130   oligo-mezotróf tó 7.82  Ne 

6440   mocsárrét 1563.65  Kö 

3270   iszapos partú folyó 234.55  Ne 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre    I - intoleráns 

 

 

A Hármas-Körös (HUKM20012) változatos élőhelyi összetételű területének kis, elöntött 

hányada feltehetően a mélyebben fekvő vízkedvelő társulások közül kerül majd ki, így ez 

36,41 ha a hasznok területe. Hasonló a helyzet a Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös 

(HUKM20012) területén is.  

3 méter feletti elöntés is várható 1-50 év közötti gyakorisággal, a 621,41 hektáron. Ezek a 

károk területei, kivéve az Alsó-Tiszvölgy madárvédelmi terület 53 hektárját, ez ugyanis a 

vízimadarak paradicsoma, amit az elöntés kevéssé zavar, a megjelenő víztöbblet viszont 

átmossa a terület holtágait, lefűződő medermaradványait, vízkészletet halmozva föl. A károk 

területe tehát 568,42 ha, a hasznoké 53 ha. 
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A Körös-Tisza-Maros közi ártéri öblözetben 9704 hektár az ökológiai hasznok területe, 568,4 

hektáron károk várhatók. 

 

Csongrádi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 10-100 éves gyakorisággal (átlag 22 év) bekövetkező elöntéssel érintett 

Natura 2000 területek kiterjedése az öblözetben 75 ha.  Ez az egyértelmű hasznok 

területe. 

 0,5-3 méter közötti elöntésre 25 évnél ritkábban kerül sor, ez ökológiailag semlegesnek 

tekinthető.  

 3 méternél nagyobb mélységű 1-50 év gyakoriságú elöntéssel 1448,2 hektárnyi 

természetmegőrzési terület érintett – ez a károk területe. A 1923 hektárnyi tiszai 

madárvédelmi területek (Közép-Tisza és Alsó-Tisza-völgy) esetében a károk mellett 

hasznokra is számítani lehet. 

 

A Csongrádi ártéri öblözetben haszonnal 75 ha-on, kárral 1448,2 ha-on, egyidejűleg kárral és 

haszonnal 1923 hektáron lehet számolni. 

 

Összefoglalás 

A Kis-Sárréti ártéri öblözetben 54,77 hektár az ökológiai hasznok területe, 181,07 hektáron 

károk és hasznok egyaránt várhatók.  

A Békési ártéri öblözetben 430, 26 hektár az ökológiai hasznok területe, 975 hektáron károk 

és hasznok egyaránt várhatók és 100 ha az egyértelmű károk területe.  

A Sarkadi ártéri öblözetben 922,47 hektár az ökológiai hasznok területe, 504,48 hektáron 

károk és hasznok egyaránt várhatók és 24 ha az egyértelmű károk területe.  

A Szegedi ártéri öblözetben 4086,6 hektár az ökológiai hasznok területe,  14 547 hektáron 

károk és hasznok egyaránt várhatók és 156,9  ha az egyértelmű károk területe.  

A Remetei ártéri öblözetben 1935,11 hektár az ökológiai hasznok területe, 2578 hektáron 

károk és hasznok egyaránt várhatók és mindössze 12 hektáron kell károkra számítani. 

A Gyulai ártéri öblözetben 3600 hektár az ökológiai hasznok területe, 2494 hektáron károk és 

hasznok egyaránt várhatók és 165 hektáron károk várhatók. 

A Körös-Tisza-Maros közi ártéri öblözetben 9704 hektár az ökológiai hasznok területe, 568,4 

hektáron károk várhatók. 

A Csongrádi ártéri öblözetben haszonnal 75 ha-on, kárral 1448,2 ha-on, egyidejűleg kárral és 

haszonnal 1923 hektáron lehet számolni. 

Összességében az Alsó-Tiszán a várhatóan ökológiai hasznokkal érintett N2000 terület 20 808 

ha. E területek elöntése jelentős ökológiai jótétemény, ami összekapcsolható volna számos 

vízpótlást célzó, a Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben is megjelenő KEHOP projekttel.  Ezzel az 

ÁKK-VGT kívánatos összhangja is erősíthető volna. Károk ennél nagyságrenddel kisebb 

területen, 2474 hektáron várhatók. Azok a területek kiterjedése, ahol káros és hasznok 

egyaránt elképzelhetők összesen 23 202 hektárnak várható.  

Kimagasló hasznok keletkeznek ebben a tervezési egységben a vízi madarak élőhelyéül 

szolgáló jelentős kiterjedésű madárvédelmi területek elöntése révén. A bizonytalan 

kimenetelű területek nagy kiterjedését alapvetően a szikes sztyeppék és mocsarak vegyes 
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összetételű élőhelyek nagy száma okozza. Ezen az élőhelytípuson a kismértékű elöntés 

jótétemény, a nagymértékű jelentős kár! 

Ökológiai haszon lehet a víz moderált kiengedése - az arra egyéb szempontból is alkalmas 

területeken. Ökológiai szempontból nincsenek kiemelt területek. A természetes mélyületek 

vegetációja számára általában véve hasznos a nem túl nagymértékű vízborítás.  

 

4. Felső-Duna 

A Felső-Duna területén 7 olyan ártéri öblözet található, ahol a modelleredmények alapján 

Natura 2000 területek részleges elöntése várható. A tervezési egységben nagyszámú 

országosan védett és Natura 2000 terület található.  

 

Elöntési térképek (lásd az alábbi FD1-3. ábrák) 

 

Nicki ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 2-10 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel érintett Natura 2000 

területek kiterjedése az öblözetben 8,76 ha.  Ez az egyértelmű hasznok területe. 

 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú elöntéssel érintett Natura 2000 területek 

kiterjedése az öblözetben 8,24 ha.  Ez rendkívül csekély kiterjedésű terület, ráadásul, 

ebben a mélységi kategóriában a kockázatok attól függőek, milyen a konkrétan érintett 

területek élőhelyi összetétele. Az öblözetben két Natura 2000 terület érintett, mindkettő 

nagyon kis mértékben. Az egyik a Rába és Csörnöc-völgy N2000 természetmegőrzési 

terület (HUON20008), a másik a Rábaköz N2000 természetmegőrzési terület 

(HUFH20001). 

N2000 kód Terület neve 
Teljes területe 

(ha) 

Elöntéssel érintett területe 

(ha, %) 

HUON20008 Rába és csörnöc völgy 12 146,75 ha 5,12 ha 0,42 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

3260 vízfolyások 5 Ne 

6430 hidrofil magaskórós 300 Kö 

91F0 keményfa 652 Kö 

3270 iszapos partú folyók 5.9 Ne 

6410 kékperjés láprét 4.86 Na 

91E0 puhafa liget 1063 Ne 

91G0 cseres tölgyes 902 n.r. 

3130 oligo-mezo állóvíz 2.43 Kö 

6440 mocsárrét 1268 Na 

6510 kaszáló 308.7 Na 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre    n.r – nem releváns 
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FD1. ábra A 0 - 0,5 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Felső-Duna tervezési egységen 
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FD2. ábra  A 0,5 – 3,0 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Felső-Duna tervezési egységen 
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FD3 ábra A 3,0 méter feletti elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Felső-Duna tervezési egységen 
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A Rába és Csörnöc-völgy N2000 természetmegőrzési területen (HUON20008) jelentős 

kiterjedésben találhatók az 50 cm-es vízmélységnél nagyobb elöntést nem kedvelő, azt rosszul 

toleráló élőhelyek (Na). Az ennél nagyobb vízmélységgel járó elöntés tehát ebben az 

öblözetben káros is lehet, figyelembe véve az elöntés várható, 8 éves gyakoriságát, valamint 

azt, hogy az érzékeny társulások nem kötődnek a magaslatokhoz, tehát nem kizárt az igen 

magas vízállás előfordulása sem a területükön. (Az 50 cm-nél kisebb elöntés viszont nagyon 

jótékony hatású, sőt szükséges a társulások fennmaradásához. Ez minél gyakoribb, annál 

jelentősebb az ökológiai haszon.)  

N2000 kód Terület neve Teljes területe (ha) 
Elöntéssel érintett területe  

(ha, %) 

HUFH20001 Rábaköz 12 146,75 ha 3,11 ha < 0,1 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 

Kód 
Élőhely neve Kiterjedése (ha) 

Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

91F0 keményfa 577 Kö 

1530 sztyeppék, mocsarak 1.6 Na 

6210 száraz gyep 32.8 n.r. 

6410 kékperjés 0.34 Kö 

6510 kaszáló 7.3 Na 

91M0 pannon cseres tölgy 1712 n.r. 

7230 sás- és láprét 20.4 Kö 

6520 hegyi kaszáló 36 n.r. 

3130 tó 1.65 Ne 

91G0 gyertyános 153.7 Na 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre     n.r. – nem releváns 

 

A Rába és Csörnöc-völgynél elmondottak fokozottan érvényesek a Rábaköz területén. Itt 

egyértelműen túlsúlyban vannak azok az élőhelyek, amelyek igénylik a kismértékű elöntést és 

nem szeretik az 50-70 cm-t meghaladó vízborítást.  

A kockázatot azonban mindkét területen jelentősen mérsékli, hogy az ilyen mértékű elöntéssel 

érintett terület kiterjedése igen kicsi, egyik területen sem éri el az 1%-ot, ráadásul bizonytalan, 

hogy az érintett néhány hektárba az érzékeny élőhelyek egyáltalán belenyúlnak-e.   

3 méter fölötti elöntés csak 50 évnél ritkábban várható az öblözetben. Ez nem jelent 

kockázatot, sem károk sem hasznok nem várhatók, semleges.  

Összességében a Nicki ártéri öblözetben 8,76 ha az ökológiai hasznok területe, 8,24 ha az a 

terület, ahol hasznok és károk egyaránt jelentkezhetnek, de nagyobb a valószínűsége a 

hasznoknak. A Nicki ártéri öblözetet ökológiai szempontból nem tekintjük kockázatosnak. 

Ökológiai hasznok realizálhatók, minimum 8,76 hektáron. 

 

Holt Marcal-Győri ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti, 2-10 éves gyakorisággal bekövetkező elöntéssel érintett Natura 2000 

területek kiterjedése az öblözetben 0,53 ha.  Ez az egyértelmű hasznok területe. 
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 0,5-3 méter közötti, 1-25 éves gyakoriságú elöntéssel érintett Natura 2000 területek 

kiterjedése az öblözetben jelentős 400,47 ha.  Ebben az elöntési mélység kategóriában a 

kockázatok attól függőek, milyen a konkrétan érintett területek élőhelyi összetétele. Az 

öblözetben két Natura 2000 terület érintett. Az egyik a Rába N2000 természetmegőrzési 

terület (HUFH20011), másik a Gönyüi homokvidék N2000 természetmegőrzési terület 

(HUFH20009). 

N2000 kód Terület neve 
Teljes területe  

(ha) 

Elöntéssel érintett területe  

(ha, %) 

HUHF20011 Rába 5106,7 ha 202,56 ha 4 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely rövid neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

91F0 kemélyfa liget 77.97 Kö 

91E0 puhafa liget 273.56 Ne 

3150 eutróf tó 31.87 Ne 

6440 mocsárrét 728.27 Kö 

3270 
iszapos partú 

folyók 
0.01 Ne 

6510 kaszáló 8.31 Na 

91G0 gyertyános tölgyes 40.23 Na 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre 

 

A Rába N2000 területen jelentős a közepes érzékenységű élőhelyek aránya, és az elöntési 

gyakoriság is nagy. Bár az elöntéssel érintett terület kiterjedése is viszonylag nagy, 200 ha, ez 

a teljes N2000 területnek mindössze 4%-a. Ezen a területen a kockázat megbízható 

megítéléséhez szükség volna a javasolt kategóriabontásra, tekintettel arra, hogy az elöntéssel 

érintett területen nem zárható ki mocsárrétek és keményfa ligetek jelenléte, amelyek az 1, 5 

méternél nagyobb vízborítást nem tolerálják, állományaik károsodnak, figyelembe véve az 

elöntés várható 4,5 évenkénti gyakoriságát. (A 0,5 méternél kisebb mértékű elöntés jelentős 

ökológia haszon a területen.)  

E terület elöntése tehát hordoz ökológiai kockázatot. Ez minimalizálható, a kimutatható 

hasznok pedig növelhetők az elöntési kategória szétválasztásával, ezáltal ugyanis a közepes 

érzékenységű élőhelyek (Kö) már nem lesznek kockázatosak, hisz ezek tolerálják az átmeneti 

1,5 métert meg nem haladó elöntést. Itt tehát hasznok és károk egyaránt jelentkezhetnek.  
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N2000 kód Terület neve 
Teljes területe 

(ha) 

Elöntéssel érintett területe 

(ha, %) 

HUFH20009 Gönyüi homokvidék 2880,9 ha 197,91 ha 6,86 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely neve 
Kiterjedése 

(ha) 

Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

91M0 cseres tölgyes 8.64 n.r. 

91I0 erdőssztyepptölgyes 72.02 Na 

91F0 keményfa liget 2.88 Kö 

91N0 nyaras-borókás 17.29 Na 

6260 homoki gyep 537.86 Ne 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre    

Na – nagyon érzékeny az elöntésre     n.r.  – nem releváns 

 

A Gönyüi homokvidék (HUFH20009) területén a jelölő élőhelyek közül csak a homoki gyep 

az, amelyik nem érzékeny az adott mértékű elöntésre. Az érintett terület a teljes Natura terület 

7%-a, ezt a területet ennek ellenére nem tekintjük kockázatosnak, mert a homoktalajokon a 

víz nagyon gyorsan elpárolog, a vízkör részévé válik, illetve a mélyebb rétegekbe jutó hányad 

a vízvagyont gyarapítja. Magas vízállás csak nagyon rövid ideig képzelhető el ezen a talajon, 

ezt pedig a potenciálisan érintett társulások elviselik maradandó károsodás nélkül. Az elöntött 

terület a hasznok területe. 

3 méter fölötti elöntés csak 1-50 év közötti gyakorisággal várható és 424,45 hektárt érint. Ez 

az ökológiai károk területe.  

Összességében a Holt Marcal-Győri ártéri öblözetben mindössze 198,47 ha az egyértelmű 

ökológiai hasznok területe, 202,56 ha az a terület, ahol hasznok és károk egyaránt 

jelentkezhetnek. Egyértelmű károk területe 424,45 ha.  

 

Szigetközi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti elöntés mindössze 10-100 évenként várható, ez ökológiai szempontból 

semleges.  

 0,5-3 méter közötti 1-25 évenkénti gyakorisággal várható elöntés. Az ily módon érintett 

Natura 2000 területek kiterjedése az öblözetben jelentős, 428, 67 ha.  Ebben az elöntési 

mélység kategóriában a kockázatok attól függőek, milyen a konkrétan érintett területek 

élőhelyi összetétele. Az öblözetben a Szigetköz Natura 2000 természetmegőrzési és 

egyben madárvédelmi terület (HUFN30004) terület érintett.  
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N2000 kód Terület neve 
Teljes területe  

(ha) 

Elöntéssel érintett területe 

(ha, %) 

HUFN30004 Szigetköz 17 183 ha 428,6 ha 2,5% 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely rövid neve Kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

91E0 puhafa liget 1590 Ne 

7230 láp-és sásrét 0.17 Ne 

3260 vízfolyások 17 Ne 

6510 kaszálórét 145 Na 

3160 disztróf tó 17.18 Na 

3150 eutróf tó 171.83 Ne 

6250 löszgyep 68 I 

6260 homoki gyep 2 Ne 

3130 oligo-mezo állóvíz 1.72 Ne 

3270 iszapos partú folyók 53 Ne 

6410 kékperjés láprét 6 Kö 

91F0 keményfa liget 1033 Kö 

6440 mocsárrét 494 Kö 

6210 száraz gyep 17 n.r. 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre     I – intoleráns 

n.r. – nem releváns 

  az áthúzott társulások az elöntések szempontjából nem relevánsak, mert nem lehetnek érintettek  

 

A terület döntő részén olyan társulások élnek, amelyek számára mindennemű víztöbblet 

pozitív változást jelent. A Szigetköz ökoszisztémái jelenleg vízhiányosak, a dunai mellékágak 

lefűződése ma is tartó folyamat. A területen megvalósított vízpótló projektek a térségi szintű 

szárazodást nem tudják ellensúlyozni. Az elöntés kizárólag a pannon löszgyepek számára 

jelenthet valódi kockázatot, azonban ez a jelzett gyakoriság mellett elhanyagolható. A 

löszgyepek elöntése egyébként sem várható – ezek a magas ártér fölötti magassági zóna 

élőhelyei.A terület elöntése ökológiai haszon.  

3 méternél nagyobb mértékű elöntéssel 1-50 év közötti gyakorisággal kell számolni. Ekkor a 

Szigetköz N2000 terület 163,33 hektárja érintett. Ez az ökológiai károk területe. 

Összességében a Szigetközi ártéri öblözetben 428,67 ha az egyértelmű ökológiai hasznok 

területe, és 163,33 ha a károk területe.  

 

Rábaközi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti elöntés mindössze 10-100 évenként várható, ez ökológiai szempontból 

szinte semleges.  

 0,5-3 méter közötti elöntés 1-25 évenként várható és mindössze 13 hektárt érint, így ez 

ökológiai szempontból semleges.  
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 3 méternél nagyobb mértékű elöntéssel 1-50 év közötti gyakorisággal kell számolni. 

Ekkor összesen 46,25 hektárnyi N2000 természetmegőrzési terület érintett. Ez az 

ökológiai károk területe. 

 

Összességében a Rábaközi ártéri öblözetben ökológiai hasznok nem mutatkoznak, a károk 

területe 46,25 ha.  

 

Komárom-Almásfüzítői ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti elöntés nem várható, ez ökológiai szempontból semleges.  

 0,5-3 méter közötti elöntés 1-25 évenként várható. Az öblözetben két Natura 2000 

terület érintett: a Mocsai ürgés legelő természetmegőrzési terület (HUDI20032) és a 

Tatai Öreg-tó madárvédelmi terület (HUDI10006). 

N2000 kód Terület neve 
Teljes területe 

(ha) 

Elöntéssel érintett területe  

(ha, %) 

HUDI20032 Mocsai ürgés legelő 86,25 ha 1,26 ha 1,46 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 

Kód 
Élőhely neve Kiterjedése (ha) 

Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

6260 homoki gyep 4.12 Ne 

6250 löszgyep 8.28 I 

 

A terület 1, 26 hektárjának 15 évenkénti elöntése semmilyen ökológiai kockázatot nem jelent. 

Az ürgés gyepek a vizet jól viselik, az elöntött alig másfél hektárnyi terület semmi esetre sem 

érinthet magasabb fekvésű löszgyepet. Ez egyértelműen az ökológiai hasznok területe. 

A Tatai Öreg-tó madárvédelmi terület (HUDI10006) kiterjedése 2364 ha, az elöntés ennek 

csak egy részét, 258,25 hektárt érint. A tó és környéke elsősorban vonuló vízimadarak 

tartózkodási helye. Vízzel történő 3 méternél kisebb mértékű elöntését nem tekintjük 

ökológiai kárnak. A jelentősebb 2 méter feletti elöntések révén a tó körüli szántók, erdők is 

víz alá kerülhetnek, ami a területet rendszeresen látogató kb. 20 000 egyed számára a 

táplálkozó terület bővülésével (némely faj számára szűkülésével) járhat. Ehhez járul a 

vízkészlet növelő hatás. A beszivárgó víz a felszín alatti készletet táplálja, a környező erdők, 

szántók talajában is jelentős mennyiség raktározódik a szárazabb időszakokra, a megnövekvő 

párolgás pedig a kisvízkörök élénkülését eredményezi. 

3 méter feletti elöntéssel érintett N2000 terület nincs az öblözetben. 

Összességében a Komárom-Almásfüzitői ártéri öblözetben259,94 ha az ökológiai hasznok 

területe. Kárt nem regisztrálhatunk. Az elöntés ökológiai haszonnal jár. 

 

Mosoni Duna-Rábca közi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti elöntés mindössze 100 évnél ritkábban fordulhat elő, ez ökológiai 

szempontból semleges.  

 0,5-3 méter közötti elöntés 1-25 év közötti gyakorisággal várható. Az elöntéssel a 

Szigetköz Natura 2000 természetmegőrzési és egyben madárvédelmi terület 

(HUFN30004) terület 1 hektárja érintett. Ez ökológiai szempontból semleges. Ha a 
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várható gyakoriság 10 év alatti, akkor ezt az 1 hektárt az ökológiai hasznok területéhez 

sorolhatjuk. 

 3 méternél nagyobb mértékű elöntéssel 1-50 szintén a Szigetköz 1 hektárján kell 

számolni, ez az ökológiai károk területe, elhanyagolható. 

 

Összességében a Mosoni Duna-Rábca köziártéri öblözetben sem ökológiai hasznok, sem 

károk nem mutatkoznak. Semleges öblözet. 

 

Marcalközi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti elöntés mindössze 10 évnél ritkábban fordulhat elő, és akkor is 

mindössze 1 hektárnyi N2000 területet érint, ez ökológiai szempontból semleges.  

 0,5-3 méter közötti elöntés 25 évnél ritkábban fordulhat csak elő és akkor sem érint 

igazán jelentős területet (120 ha). Ez ökológiai szempontból semleges.  

 3 méternél nagyobb mértékű elöntéssel 1-50 év közötti gyakorisággal a Rába N2000 

természetmegőrzési terület 106,6 hektárja érintett. Ez a károk területe. 

 

Összességében a Marcalközi ártéri öblözetben csak károkat azonosítottunk 106,6 hektáron. 

 

Összefoglalás 

A Felső-Duna többi öblözetében N2000 területek nem érintettek elöntéssel, így sem ökológiai 

károk, sem ökológiai hasznok nem azonosíthatók. Itt ismét meg kell jegyezni, hogy minden 

nem mesterséges felület 0,5 méternél kisebb mértékű elöntése ökológiai szempontból 

haszonnak számít. E területekre vonatkozóan nem történtek számítások. 

Összességében a Felső-Dunán a várhatóan ökológiai hasznokkal érintett N2000 terület kb. 

900 ha. E területek elöntése jelentős ökológiai jótétemény, ami összekapcsolható volna 

számos vízpótlást célzó, a Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben is megjelenő KEHOP projekttel. 

Ezzel az ÁKK-VGT kívánatos összhangja is erősíthető volna. 210 ha-on bizonytalan hatások 

várhatók és 740 ha lehet a károk területe. A hatásokat befolyásolja az elöntések tényleges 

gyakorisága. Ökológiai szempontból a nagyobb gyakoriság a kedvezőbb! 

 

5. Közép-Duna 

A Közép-Duna területén 3 olyan ártéri öblözet található, ahol a modelleredmények alapján 

Natura 2000 területek részleges elöntése várható. 

 

Elöntési térképek (lásd KD1-6. ábrák) 
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KD1. ábra  A 0-0,5 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Közép-Duna 

tervezési egységen – északi rész 

 

KD2. ábra  A 0,5-3 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Közép-Duna 

tervezési egységen – északi rész 
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KD3. ábra A 3 méterfelettii elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Közép-Duna 

tervezési egységen – északi rész 

 

KD4. ábra  A 0-0,5 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Közép-Duna 

tervezési egységen – déli rész 
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KD5. ábra  A 0,5-3 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Közép-Duna 

tervezési egységen – déli rész 

 

KD6. ábra A 3 méterfelettii elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Közép-Duna 

tervezési egységen – déli rész 
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Szentendrei-szigeti ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti elöntés 10-100 évenként várható, és mindössze 20 hektárt érint, ez 

ökológiai szempontból semleges.  

 0,5-3 méter közötti elöntés 25 évnél ritkábban várható, ez ökológiai szempontból 

semleges.  

 3 méternél nagyobb mértékű elöntéssel 1-50 év közötti gyakorisággal kell számolni. 

Ekkor összesen 15,38 hektárnyi N2000 természetmegőrzési terület érintett. Ez az 

ökológiai károk területe lenne, de fentiek alapján az elöntés gyakorisága nem lehet 

nagyobb 25 évnél, így ez is semleges.  

A Szentendrei ártéri öblözetben sem ökológiai károkat, sem hasznokat nem azonosítottunk. 

 

Dejtári ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti elöntés 2-10 évenként várható, ekkor az Ipoly-völgye N2000 

természetmegőrzési terület (HUDI20026) 10,79 hektárja és az Ipoly-völgye N2000 

madárvédelmi terület (HUDI10008) 51,09 hektárnyi területe érintett. Ez az ökológiai 

hasznok területe, összesen tehát 61,88 ha.  

 0,5-3 méter közötti elöntés 1-25 évenként várható, ekkor az Ipoly-völgye N2000 

természetmegőrzési terület (HUDI20026) 527,08 hektárja és az Ipoly-völgye N2000 

madárvédelmi terület (HUDI10008) 677,45 hektárnyi területe érintett. 

N2000 kód Terület neve 
Teljes területe 

(ha) 
Elöntéssel érintett területe 

(ha, %) 

HUFN30004 IPOLY VÖLGYE 2936.79 ha 527,08 ha 18 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely rövid neve 
kiterjedése  

(ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

3130 oligo-mezotrof állóvíz 5.88 Ne 

3150 eutróf tó 3.5 Ne 

3160 disztróf tó 0.18 Na 

6250 löszgyep 0.47 I 

6410 kékperjés láprét 0.14 Na 

6430 hidrofil magaskórós 0.14 Kö 

6510 kaszáló 25.37 Na 

7230 sás- és láprét 30.02 Kö 

91F0 keményfa liget 1.64 Kö 

91E0 puhafa liget 356.37 Ne 

6260 homoki gyep 36.42 Ne 

6440 mocsárrét 715.2 Kö 

Ne - nem érzékeny az elöntésre       Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre     I – intoleráns 

az áthúzott társulások az elöntések szempontjából nem relevánsak, mert nem lehetnek érintettek  

 

A természetmegőrzési terület legnagyobb része mocsárrét (Kö) és puhafa liget (Ne), vagyis 

elöntésre nem, vagy nem annyira érzékeny terület. Bár az elöntés a Natura terület viszonylag 

nagy részét, csaknem 20 %-át érinti, várható, hogy ezek a mélyebben fekvő társulások, amik 



Országos Árvízi Kockázatkezelési Terv Környezeti Vizsgálata – 2. melléklet: Ökológiai 
károk és hasznok 

 

KSZI Kft. – ÖKO Zrt. 65 2015. november 

jellemzően vízkedvelők. Ha az elöntés nem haladja meg az 1-1,5 métert, akkor várhatóan csak 

azokat a társulásokat éri az elöntés, amelyek számára ez nem jelent kockázatot, sőt kedvező. 

Ha meghaladja, akkor károk is lehetnek. Ezen az 527 hektárnyi területen tehát károk és 

hasznok egyaránt előfordulhatnak.  

A Natura 2000 madárvédelmi terület kiterjedése 6698,15 ha, ebből várhatóan 677,45 ha kerül 

víz alá. A területen jellemzően előforduló madárfajok részben vízi madarak, amelyek számára 

az elöntés nem jelent kockázatot, részben földön fészkelő fajok, mint pl. a haris (Crex crex). 

utóbbiak számára az elöntés akkor kockázatos, ha az fészkelési időben (április vége-május) 

történik. Ez esetben a szaporulat pusztulásával kell számolni. A természetvédelmi 

tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy ebből a veszteségből a populáció néhány generációt 

követően helyreáll – hiszen így volt ez a töltések megépítése előtt a természetben is mindig. 

Az ebből fakadó veszteséget így nem tekintjük ökológiai kárnak. A madárvédelmi területek 

esetében tehát a beérkező többletvíz mindig kedvező, táplálja a terület vegetációját, a 

beszivárgó víz a felszín alatti készletet gyarapítja, a környező erdők, szántók talajában is 

jelentős mennyiség raktározódik a szárazabb időszakokra, a megnövekvő párolgás pedig a 

kisvízkörök élénkülését eredményezi. Nincs értékelhető ökológiai kockázat, inkább hasznok 

azonosíthatók. 

A madárvédelmi terület elöntése egyértelmű ökológiai haszon, bár jelentőségét nagyon 

lecsökkenti, hogy ritkán kerül sor elöntésre. 

3 méternél nagyobb mértékű elöntéssel 1-50 év közötti gyakorisággal kell számolni. Ekkor 

összesen 20,09 hektárnyi N2000 természetmegőrzési terület (az Ipoly völgye) érintett. Ez az 

ökológiai károk területe lenne, de fentiek alapján az elöntés gyakorisága nem lehet nagyobb 

25 évnél, így ez is semlegesnek minősül. 

Összességében a Dejtári öblözetben 739,33 ha a nyilvánvaló hasznok területe, 578,7 hektáron 

hasznok és károk egyaránt várhatók, egyértelmű károkkal érintett terület nincsen. 

 

Ipolytölgyesi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti elöntés mindössze 10-100 évenként várható, ez ökológiai szempontból 

semleges.  

 0,5-3 méter közötti elöntés 1-25 év közötti gyakorisággal várható. Az öblözetben 14,09 

hektárnyi N2000 terület érintett. Ezek a fent bemutatott Ipoly-völgye N2000 

természetmegőrzési (HUDI20026) területhez tartoznak. Feltételezhető, hogy mélyen 

fekvő területek, amelyek az elöntésre nem érzékenyek, így itt ökológiai kockázattal nem 

kell számolni, ezek az ökológiai hasznok területei. 

 3 méternél nagyobb mértékű elöntéssel 1-50 év közötti gyakorisággal kell számolni. 

Ekkor is az Ipoly völgye természetmegőrzési terület érintett összesen 96,18 hektárral. 

Ez az ökológiai károk területe.   

Összességében az Ipolytölgyesi ártéri öblözetben 14,09 hektár a hasznokkal jellemezhető 

terület, míg 96,18 hektáron károkra kell számítani. 

Összefoglalás 

Összességében a Közép-Dunán ökológiai hasznok várhatók kb. 1500 hektáron, károk 100 

hektáron, 530 ha az a terület, ahol a tényleges gyakoriságtól és a tényleges elöntési mélységtől 

függően hasznok és károk egyaránt lehetnek. 
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6. Alsó-Duna 

Az Alsó-Duna területén 2 olyan ártéri öblözet található, ahol a modelleredmények alapján 

Natura 2000 területek részleges elöntése várható. 

 

Elöntési térkép (lásd AD1-6. ábrák). 

 

Duna-Sióközi öblözet 

 0,5 méter alatti elöntés mindössze 10-100 évenként várható, az érintett terület sem nagy, 

kb. 70 ha, ez ökológiai szempontból semleges.  

 0,5-3 méter közötti elöntés várható gyakorisága 1-25 év. Az öblözetben a Szedresi Ős-

Sárvíz N2000 természetmegőrzési (HUDD20073) 152,16 hektárja érintett. 

N2000 kód Terület neve 
Teljes területe 

(ha) 
Elöntéssel érintett területe 

(ha, %) 

HUDD20073 
SZEDERESI ŐS-

SÁRVÍZ 
753.01 ha 152,16 ha 20 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely rövid neve kiterjedése (ha) 
Az élőhely összesített elöntés érzékenysége 

Ne/Kö/Na/I  

6510   kaszáló 188.25  Na 

91E0   puhafa liget 150.6  Ne 

6250   löszgyep 150.6  I 

3260   vízfolyás 7.53  Ne 

6440   mocsárrét 225.9  Kö 

6430   hidrofil magaskórós 7.53  Kö 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre    I – intoleráns 

 

A Natura 2000 terület 20 %-a érintett, így nem zárható ki olyan élőhelyek akár jelentős (1,5 m 

fölötti) elöntése sem, melyek ezt nem jól tolerálják. A tényleges kockázat és hasznok 

megítéléséhez ebben az öblözetben szükség volna a 0,5-3 méter közti elöntési kategória 

szétválasztására. Az elöntéssel érintett területen a hasznok és károk egyaránt várhatók, bár 

ezek mértéke a várható kis elöntési gyakoriság mellett nem jelentős. 

3 méternél nagyobb mértékű elöntéssel kizárólag 50 évnél ritkábban kell számolni. Ekkor 

összesen 15,38 hektárnyi N2000 természetmegőrzési terület érintett. Ez az ökológiai károk 

területe lenne, de a bekövetkezés kis valószínűsége miatt a hatás semleges.  

A Duna-Sióközi ártéri öblözetben sem ökológiai károkat, sem ökológiai hasznokat nem 

azonosítottunk. 
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AD1. ábra A 0-0,5 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek azAlsó-Duna 

tervezési egységen – északi rész 
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AD2. ábra A-0,5-3 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek az Alsó-Duna 

tervezési egységen- északi rész 
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AD3. ábra A 3 méter feletti elöntéssel érintett Natura 2000 területek az Alsó-Duna 

tervezési egységen - északi rész 
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AD4. ábra  A 0-0,5 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek az Alsó-Duna 

tervezési egységen – déli rész 
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AD5. ábra A 0,5-3 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek az Alsó-Duna 

tervezési egységen- déli rész 
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AD6. ábra  A 3 méter feletti elöntéssel érintett Natura 2000 területek az Alsó-Duna 

tervezési egységen - déli rész 
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Szedresi ártéri öblözet 

 0,5 méter alatti elöntés mindössze 10-100 évenként várható, összesen 70 hektárnyi 

területen, ez ökológiai szempontból semleges.  

 0,5-3 méter közötti elöntés várható gyakorisága 1-25 év. Ebben az öblözetben is a 

Szedresi Ős-Sárvíz N2000 természetmegőrzési (HUDD20073) 152,15 hektárja érintett. 

A N2000 területnek itt is 20 %-a érintett, így nem zárható ki olyan élőhelyek elöntése, 

melyek ezt nem jól tolerálják. Az elöntéssel érintett területen a hasznok és károk 

egyaránt várhatók, bár ezek mértéke a várható kis elöntési gyakoriság mellett nem 

jelentős. 

 3 méternél nagyobb mértékű elöntéssel csak 50 évnél ritkábban kell számolni. Ekkor 

összesen 571,66 hektárnyi N2000 természetmegőrzési terület érintett. Ez az ökológiai 

károk területe lenne, de a bekövetkezés kis valószínűsége miatt a hatás semleges.  

 

A Szedresi ártéri öblözetben sem ökológiai károkat, sem ökológiai hasznokat nem 

azonosítottunk. 

 

Összefoglalás 

Összességében az Alsó-Dunán igen kicsi az elöntéssel fenyegetett N2000 területek kiterjedése 

és igen kicsi az elöntés valószínűsége is. Ezen a tervezési egységen sem károk, sem hasznok 

nem várhatók. 

 

7. Dráva 

A Dráva területén 1 olyan ártéri öblözet található, ahol a modelleredmények alapján Natura 

2000 területek részleges elöntése várható. 

 

Elöntési térképek (lásd D1-6. ábrák) 

 

Birkitói öblözet 

0,5 méter alatti elöntés mindössze 10-100 évenként várható, mindössze 20 hektáron, ez 

ökológiai szempontból semleges.  

0,5-3 méter közötti elöntés 1-25 év közötti gyakorisággal várható. Az öblözetben a 2145,40 

hektárnyi Mura mente N2000 természetmegőrzési (HUBF20043) terület 162,22 hektárja 

érintett.  
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D1. ábra: A 0-0,5 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Dráva tervezési egységen – nyugati öblözetek 

 



Országos Árvízi Kockázatkezelési Terv Környezeti Vizsgálata – 2. melléklet: Ökológiai károk és hasznok 

 

KSZI Kft. – ÖKO Zrt. 75 2015. november 

D2 ábra  A 0,5- 3,0 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Dráva tervezési egységen– nyugati öblözetek 

 



Országos Árvízi Kockázatkezelési Terv Környezeti Vizsgálata – 2. melléklet: Ökológiai károk és hasznok 

 

KSZI Kft. – ÖKO Zrt. 76 2015. november 

D3. ábra  A 3,0 méter feletti elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Dráva tervezési egységen– nyugati öblözetek 

 



Országos Árvízi Kockázatkezelési Terv Környezeti Vizsgálata – 2. melléklet: Ökológiai károk és hasznok 

 

KSZI Kft. – ÖKO Zrt. 77 2015. november 

D4. ábra  A 0-0,5 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Dráva tervezési egységen – déli öblözetek 

 

 



Országos Árvízi Kockázatkezelési Terv Környezeti Vizsgálata – 2. melléklet: Ökológiai károk és hasznok 

 

KSZI Kft. – ÖKO Zrt. 78 2015. november 

D5. ábra A 0,5- 3,0 méter közötti elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Dráva tervezési egységen– déli öblözetek 

 



Országos Árvízi Kockázatkezelési Terv Környezeti Vizsgálata – 2. melléklet: Ökológiai károk és hasznok 

 

KSZI Kft. – ÖKO Zrt. 79 2015. november 

D6. ábra A 3,0 méter feletti elöntéssel érintett Natura 2000 területek a Dráva tervezési egységen– déli öblözetek 

 

 



Országos Árvízi Kockázatkezelési Terv Környezeti Vizsgálata – 2. melléklet: Ökológiai 
károk és hasznok 

 

KSZI Kft. – ÖKO Zrt. 80 2015. november 

 

N2000 kód Terület neve 
Teljes területe 

(ha) 
Elöntéssel érintett területe 

(ha, %) 

HUDBF20043 MURA MENTE 2145,40 ha 162, 22 ha 7,56 % 

Élőhelyi megoszlása 

N2000 kód Élőhely rövid neve 
kiterjedése  

(ha) 
Az élőhely összesített elöntés 

érzékenysége Ne/Kö/Na/I 

6430 hidrofil magaskórós 25.74 Kö 

3150 eutrof tó 57.93 Ne 

7230 sás- és láprét 32 Kö 

91F0 keményfa liget 128.72 Kö 

91E0 puhafa liget 64 
 

3130 
oligo-mezotrof 

állóvíz 
0.21 Ne 

3270 iszapos partú folyók 107.27 Ne 

6510 kaszáló 386.17 Na 

91L0 
illir gyertyános 

tölgyes 
128.72 Na 

6440 mocsárrét 128.72 Kö 

Ne - nem érzékeny az elöntésre      Kö - közepesen érzékeny az elöntésre  

Na – nagyon érzékeny az elöntésre 

 

A Natura 2000 területnek mindössze 7,5%-a érintett, és nagyarányú a területen a vízkedvelő 

társulások felszínborítottsága. A nagyobb vízmélység a mélyebb fekvésű területeken várható, 

így feltételezhető, hogy az elöntésre nagyon érzékenynek minősített és ezen a N2000 területen 

jelentős kiterjedésben megtalálható kaszálók már nem érintettek a tolerancia határukat (kb. 

50-70 cm) meghaladó elöntéssel. Ezen a 162,22 hektárnyi területen károk és hasznok egyaránt 

előfordulhatnak, mert a terület elöntése a vízmélységtől és az elöntési gyakoriságtól függően 

mérsékelt ökológiai kockázatot hordoz. 

3 méternél nagyobb mértékű elöntéssel 1-50 év közötti gyakorisággal kell számolni. Ennél az 

elöntési mélységnél is a Mura mente természetmegőrzési terület a részben elöntött vidék: 

40,33 hektárja érintett. Ez az ökológiai károk területe.   

Összességében a Birkitóiártéri öblözetben 162,22 hektár az a terület, ahol hasznok és károk 

egyaránt lehetségesek, a károkkal jellemezhető terület kiterjedése 40,33 ha. 

 

Összefoglalás 

Összességében a Dráva tervezési egységen a Mura mente az egyetlen N2000 terület, ahol 

némi elöntés várható. Ez ökológiai szempontból kedvezőtlen, mert a terület természetvédelmi 

értékeinek legnagyobb problémája a szárazodás. A térségben a lefűződő(tt) folyómedrek 

újraélesztése az egyik legfontosabb természetvédelmi feladat, amelynek megoldásához 

nagyban hozzájárulhatna e területek mérsékelt elöntését lehetővé tevő belvízvédelmi 

koncepció.  


