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Lassan befejeződnek a vizes élőhelyek vízpótlását célzó beruházások az Aggteleki Nemzeti Park 

területén, melynek középpontjában a Bodrogzug vízellátásának javítása, valamint szabályozhatóvá 

tétele – ezáltal természeti állapotának hatékony megőrzése és helyreállítása áll. A projekt 829,29 MFt 

európai uniós támogatás segítségével, a Környezet és Energia Operatív Program (azonosító szám: 

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0017) keretében valósul meg. 

 

A projekt által érintett terület, a Bodrogzug, az ország egyetlen olyan területe, melyet – a Bodrog és a vele 

kölcsönhatásban lévő Tisza nagyobb árhullámainak következtében – rendszeresen elönt a víz. (Természeti 

értékei, háborítatlansága mellett, részben ezért került fel 1989-ben, fokozott jelentőségű vízimadár élőhelyként 

a nemzetközi Ramsari területek listájára.)  Évente 40-50 napig, esősebb esztendőkben 100 napig is víz borítja. 

Ilyenkor csak a Viss-Zalkod-Kenézlő közötti „homoksziget”, valamint a folyók mentén épített gátak emelkednek 

ki a vízből. Az árvíz kártételeinek csökkentésére a meglévő nyári gátak, a víz levezetésére kiépített 

csatornarendszer szolgál. 

A terület vízjárási viszonyai a vízszabályozások előtti, természetes állapotokra hasonlítanak, ami nemcsak 

hazai, hanem európai viszonylatban is kiemelkedő természetvédelmi jelentőséget biztosít a területnek. 

A Bodrogzug jelentős része a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet részeként országos jelentőségű védett 

természeti terület, továbbá a HUBN10001 azonosító számú, Bodrogzug-Kopasz-hegy-Taktaköz 

megnevezésű különleges madárvédelmi terület és a HUBN20071 azonosító számú, Bodrogzug és Bodrog 

hullámtere megnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részeként bekerült a Natura 2000 

területek hazai hálózatába. A védett terület egyúttal Ramsari terület is. 

 

Összhangban a hazai természetvédelem stratégiai célkitűzéseivel, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 

által megvalósítandó fejlesztés fontos célkitűzéseként tartja számon a természetvédelmi kezelést igénylő 

NATURA 2000, védett, valamint fokozottan védett természeti területek ökológiai potenciáljának megőrzését. 

A projekt komplex célkitűzése az országos jelentőségű védett és Ramsari egyezményes bodrogzugi terület, 

mint értékes vizes élőhely megőrzése, fenntartása - ezzel összefüggésben az őshonos, védett növény- és 

állatfajok védelme. A cél eléréséhez a következő tevékenységek megvalósítását tervezi az ANPI: 

 A nyárigát egyes szakaszainak visszabontása Olaszliszka, Bodrogkeresztúr és Tokaj térségében, 

 A nyárigát építésekor megszűntetett (áttöltött), vagy feliszapolódott erek, csatornák helyreállítása, 

 A bodrogzugi vízelvezető főcsatornák vízszállító képességének helyreállítása, 

 Csatorna átereszek helyreállítása, illetve bontása, 

 A nyárigátba beépített, meglévő műtárgyak rekonstrukciója, átépítése, bontása, 

 Új átereszek építése, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1989
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramsar&action=edit&redlink=1


 
 
 
 
 
 
 

 
Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén 

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0017 

 Csónakzsilip építése, 

 Mederátjárók építése, 

 Vadmenekítő dombok építése, 

 Madármegfigyelő torony építése, 

 A Bodrogzug vízitúra tanösvény tábláinak aktualizálása és kiegészítése a jelen projekt bemutatásával. 

 

Bár a Bodrogzug területének teljes, vagy részleges ármentesítésére 1857 óta sok kísérlet volt, az a mai napig 

nyíltártér, sőt a 2001. évben részlegesen elbontott, illetve már korábban sok helyen átszakadt nyárigát, 

működésképtelen zsilip ma már a legkisebb áradások számára is csaknem szabad elöntést enged. 

 

A védett bodrogzugi csatornák vízszállítót képességének növelése biztosítja a Bodrogzug jelentős részének 

vízcseréjét, vizes élőhelyeinek egyenletesebb vízellátását, kedvezően befolyásolja a térség vízháztartását, 

fékezi a holtmedrek eutrofizációját, így elősegíti a vizes élőhelyek és a vízi életközösségek megőrzését. A 

beavatkozások hatására, a fejlesztés eredményeként számos, Európai Uniós szempontból kiemelt 

jelentőségű élőhely kiterjedése növekedik, vagy természeti állapota szinten tartható. 

 

A pályázati programot az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság az Észak-magyarországi Vízügyi 

Igazgatósággal, konzorciumi megállapodás keretében valósítja meg. A Bodrogzug vízellátásának javítását, 

szabályozhatóvá tételét, ezáltal természeti állapotának hatékony megőrzését, helyreállítását célzó beruházás 

kivitelezője az AQUA-GENERAL Kft. 

 

A beruházásról, a vállalt célkitűzésekről, annak várható eredményeiről és jelentőségéről – különös tekintettel 

a projekt VGT-hez való illeszkedésére –, 2015. március 24-én civil fórum keretében nyújtanak tájékoztatást a 

megvalósítók. 

 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságról és a fejlesztési programról bővebb információ a www.anp.hu, 

valamint a http://anp.nemzetipark.gov.hu oldalakon található. 
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