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�� A Duna hazai szakaszA Duna hazai szakaszáának termnak terméészetes szetes 
jellegzetessjellegzetesséégei:gei:

�� 417 km hosszan folyik Magyarorsz417 km hosszan folyik Magyarorszáágongon
�� SzapiSzapi ttöörrééspont spont –– hordalhordalééklerakklerakááss
�� KavicszKavicszáátonyoktonyok
�� Paksig kavics lejjebb homokos aljzat.Paksig kavics lejjebb homokos aljzat.

•• ÁÁtalakultalakuláás s –– SokfSokféélesleséég   g   
•• HHáárom nagyobb, trom nagyobb, tööbb kisebb szigetvilbb kisebb szigetviláágg



A Duna magyarorszA Duna magyarorszáági szakasza 417 gi szakasza 417 fkmfkm..

Neszmélyi-szigetek

Táti-szigetek

Dunakanyar

Rácalmási szigetek

Kavicszátonyok



Nagy ökológiai értékkel rendelkezı szakaszok
Hajózási akadályokkal rendelkezı szakaszok (EU TEN-T)

WWF átdolgozott változat



Képek az ausztriai szakaszról Képek a magyarországi szakaszról



�� KorKoráábbi bbi öökolkolóógiai szolggiai szolgááltatltatáások sok 

�� „Á„Ártrtééri haszonvri haszonvéételektelek”” -- AndrAndráásfalvisfalvi B. (2007) A Duna mente B. (2007) A Duna mente 
nnééppéének nek áártrtééri gazdri gazdáálkodlkodáásasa

�� NNáádasok, gydasok, gyéékkéényeseknyesek

�� ErdErdııkk

�� RRéétek, kasztek, kaszáállóókk

�� LegeltetLegeltetééss

�� SzSzáántntóóffööldekldek

�� HalHaláászat szat -- SSóólymos E. (2005), Dunai hallymos E. (2005), Dunai haláászatszat

A rA réégi korok embere az gi korok embere az „ö„ökolkolóógiai giai szolgszolgááltatltatáásoksok””
miatt telepmiatt telepüült a Duna melllt a Duna melléé. . 

A Duna a megA Duna a megéélhetlhetéést tette lehetst tette lehetııvvéé..



�� A Duna mai A Duna mai öökolkolóógiai szolggiai szolgááltatltatáásaisai

�� HorgHorgáászat szat 
Jelenleg Paks Jelenleg Paks éés Rajka ks Rajka köözzöött 20 hivattt 20 hivatáásos halsos haláász sz éés s 
kb. 9000 horgkb. 9000 horgáász van a Dunsz van a Dunáán, 1957n, 1957--ben kb. 280 ben kb. 280 
halhaláász dolgozott sz dolgozott 

�� Parti szParti szőőrrééssőő kutak (ivkutak (ivóóvvííz)z)
�� Az anyag Az anyag éés energia ks energia köörforgrforgáása (sa (ööntisztulntisztuláás)s)
�� TurizmusTurizmus
�� SportSport
�� PihenPihenééss

A hA háárom utrom utóóbbi az bbi az ééletminletminıısséég, a g, a „„lelki lelki 
bbéékeke”” szempontjszempontjáábbóól fontos,  nehl fontos,  nehééz z 
forintosforintosíítani. (Esetleg a pszicholtani. (Esetleg a pszicholóógiai giai 
kezelkezeléés ks kööltsltséége?!)ge?!)



Az Az ééllııvilviláág g éélettelen klettelen köörnyezeternyezete

�� Aljzat minAljzat minıısséége (homok, iszap, kavics, ge (homok, iszap, kavics, kkıı...stb...stb.).)
�� ÁÁramlramláási sebesssi sebesséég (g (ááramlramlááskedvelskedvelıı, , áállllóóvvííz z 

kedvelkedvelıı))
�� VVííz mz méélyslyséégg
�� VVíízminzminıısséégg
�� Meder morfolMeder morfolóógiai sajgiai sajáátosstossáágaigai

�� vvááltozatos fltozatos fııáági medergi meder
�� áártrtéér r –– ffııáág kapcsolatag kapcsolata

�� VVíízjzjáárráás sajs sajáátosstossáágai gai –– nagymnagyméértrtéékkőő
vvááltozatossltozatossáágg



A vA víízi zi ééllıı szervezetek fennmaradszervezetek fennmaradáássáához hoz 
biztosbiztosíítani kelltani kell

aa SSzaporodzaporod áás, a Ts, a Tááplpl áálkozlkoz áás s 
éés a Telels a Telel ééss

feltfeltéételeit !teleit !



Az Az öökolkolóógiai rendszerbe valgiai rendszerbe valóó
beavatkozbeavatkozáás aktus aktuáális plis pééldldáája: A ja: A 

kotrkotráás s lehetslehetséégesges hathatáásaisai

1. Meder m1. Meder méélylyüülléésese

2. Meder morfol2. Meder morfolóógiai giai 
sajsajáátosstossáágainak vgainak vááltozltozáásaisai

(a meder v(a meder vááltozatossltozatossáága    ga    
cscsöökken)kken)

3. 3. ÁÁramlramláási viszonyok vsi viszonyok vááltozltozáásasa

4. Aljzat min4. Aljzat minııssééggéének vnek vááltozltozáásasa



1997, Freshwater biology (37) 10. p.



A fA fııáág g éés az s az áártrtéér kapcsolata r kapcsolata 
korlkorláátozottabbtozottabbáá vváálik lik –– egyre nagyobb egyre nagyobb 
mennyismennyisééggőő vvííz kell ahhoz, hogy z kell ahhoz, hogy úújra jra 
lléétrejtrejööjjjjöön a kapcsolat.n a kapcsolat.

+ Glob+ Globáális kllis klíímavmavááltozltozáás?s?



2002, Freshwater Biology (47) 529. p.



A meder uniformizA meder uniformizáállóódik, tagoltsdik, tagoltsáága ga 
megszmegszőőnik, a parti znik, a parti zóóna a fna a fıımederben is mederben is 
szszőőkküül l –– kanalizkanalizáácicióó..

�� hullhulláámvermveréés hats hatáása fokozsa fokozóódikdik



KavicszKavicszáátonyok elttonyok eltőőnneknnek



Az Az ááramlramláási viszonyok megvsi viszonyok megvááltoznak  ltoznak  

-- nagyobb keresztmetszet nagyobb keresztmetszet 

–– ttööbb hely azonos mennyisbb hely azonos mennyisééggőő vvííz szz száámmáárara

–– esetleg csesetleg csöökkenkkenıı ááramlramláási sebesssi sebesséégg

ááramlramlááskedvelskedvelıı–– a fa fııáág termg terméészeti szeti éértrtéékeikei

-- az aljzat az aktuaz aljzat az aktuáális lis ááramlramláási viszonyoknak megfelelsi viszonyoknak megfelelııen en 
alakul.alakul.

�� A A „„csatorncsatornáábanban”” –– kavicskavics

�� Az Az ááramlramláási holtterekben si holtterekben -- iszapiszap

DunafDunafööldvldváár alatti szakasz pr alatti szakasz pééldldáájaja



SzabSzabáályozlyozóó mmőővek vek ééppííttéésséének nek 
hathatáásasa

1. Keresztirányú átjárhatóság csökkenése

2. Aljzat minıségének változása



500 m hosszúságú mintavételi helyek a Duna litorális zónájában, a Duna-
Ipoly Nemzeti Park m őködési területén, 2007-ben. (N = 71). 

Összesen 37 halfaj 15 367 egyedét gy őjtöttük

Erıs, T., Tóth, B., Sevcsik, A. (2008): A halállomány összetétele és a halfajok él ıhely 
használata a Duna litorális zónájában (1786-1665 fkm ) - monitorozás és természetvédelmi 
javaslatok. Halászat 101:(3) 114-123. – DINPI, HUSKUA05/01/252 INTERREG/A



-5.0

-4.0

-3.0
-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0
3.0

4.0

5.0

-5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

PC 1

P
C

 2

Kavics (0.888)

Sebesség (0.749)

Iszapos-homok 

(-0.636)

Is
za

po
s-

ho
m

ok
 (

-0
.6

80
)

P
ar

tá
vo

ls
ág

(0
.6

69
)

S
zi

kl
a 

(-
0.

80
0)

Iszapos-homokos 
aljzatú, lassan áramló 
v. álló viző szakaszok

Kavicsos-homokos 
aljzatú, lassan v. 
közepesen áramló v. 
viző szakaszok

Kavicsos aljzatú, 
közepesen v. 
sebesen áramló  
viző szakaszok

Kövezések
-5.0

-4.0

-3.0
-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0
3.0

4.0

5.0

-5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

PC 1

P
C

 2

Kavics (0.888)

Sebesség (0.749)

Iszapos-homok 

(-0.636)

Is
za

po
s-

ho
m

ok
 (

-0
.6

80
)

P
ar

tá
vo

ls
ág

(0
.6

69
)

S
zi

kl
a 

(-
0.

80
0)

-5.0

-4.0

-3.0
-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0
3.0

4.0

5.0

-5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

PC 1

P
C

 2

Kavics (0.888)

Sebesség (0.749)

Iszapos-homok 

(-0.636)

Is
za

po
s-

ho
m

ok
 (

-0
.6

80
)

P
ar

tá
vo

ls
ág

(0
.6

69
)

S
zi

kl
a 

(-
0.

80
0)

Iszapos-homokos 
aljzatú, lassan áramló 
v. álló viző szakaszok

Kavicsos-homokos 
aljzatú, lassan v. 
közepesen áramló v. 
viző szakaszok

Kavicsos aljzatú, 
közepesen v. 
sebesen áramló  
viző szakaszok

Kövezések

Interreg hivatkozás



iszap, állóvíz
homok, közepes áramlás

kavics, gyors áramlás

kövezés



kövezés

iszap, állóvíz
homok, közepes áramlás

kavics, gyors áramlás



�� A Duna termA Duna terméészeti szeti éértrtéékeit befolykeit befolyáásolsolóó
egyegyééb tevb tevéékenyskenyséégekgek

�� jachtjacht--kikkikööttıı

�� strandstrand

�� szszáálloda lloda -- kempingkemping

�� horghorgáásztsztóó

�� jetjet--skiski ppáályalya



Ártéri gyepek károsítása



Parti területek kíméletlen használata



Területfoglalás az ártér rovására



Vízpart beépítése

Magántulajdonú ingatlanok nehézkes 
kezelése



A hajózás esetleges közvetlen hatása az invazív
géb-fajok megjelenése a Duna hazai szakaszán.

feketeszájú géb (Neogobius melanostomus)







�� A dA dööntntééshozatal alapvetshozatal alapvetııen jogi alapokon en jogi alapokon 
nyugszik nyugszik –– a jog pedig konkra jog pedig konkréétumokon. tumokon. 

�� Az Az öökolkolóógiai folyamatokat csak rgiai folyamatokat csak réészben szben 
ismerjismerjüük. Jelenleg  a hk. Jelenleg  a háállóózat pontjait zat pontjait 
vvéédjdjüük, mivel csak azt ismerjk, mivel csak azt ismerjüük konkrk konkréétan tan 
–– ez hibez hibáákhoz fkhoz féélrelreéértrtéésekhez vezet. sekhez vezet. 

�� Jelenleg nem a rendszer egJelenleg nem a rendszer egéészszéét vt véédjdjüük, k, 
hanem annak elemeit khanem annak elemeit küüllöönn--kküüllöönn…… „„de de 
akkor miakkor miéért nem az rt nem az áállatkertben?llatkertben?””



A Dunát érintı beavatkozások hatásait 
együttesen is  vizsgálni kell, hiszen a 

gyakorlatban várható, hogy az élıhelyek 
átalakulása és a fajok fennmaradása 

szempontjából a hatás együttesen is érvényesül 
a Duna folyam egészén!

Nem lehet meghatározni pontosan, hogy fajok 
(pontok) szempontjából ez mikor válik kritikussá

és ki ismeri ennek pontos hatását? 

Trendek, predikciók jól felállíthatók, de ez nem 
mérnöki pontosságú és a mőszaki szakma 

szempontjából felületesnek minısül, a jog pedig 
vélelemnek minısíti. 



Sávos bödöncsiga

Rajzos csiga

Folyami bödöncsiga



márna (Barbus barbus)



halványfoltú küllı (Gobio albipinnatus)



selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)



balkáni csík (Sabanejewia aurata)



dunai ingola (Eudontomyzon mariae)



magyar bucó (Zingel zingel)



német bucó (Zingel streber)



A dunai gA dunai gáázlzlóók kiemelkedk kiemelkedıı jelentjelentııssééggel ggel 
bbíírnak a nrnak a néémet bucmet bucóó faj fennmaradfaj fennmaradáása sa 

szempontjszempontjáábbóól!l!



RRááckeveickevei--SoroksSoroksáári ri DunaDunaáágg (RSD) 58 km(RSD) 58 km

lápi póc (Umbra karmeri)



kis lile (Charadrius dubius)



partifecske (Riparia riparia)



fekete gólya

(Ciconia nigra)



réti sas (Haliaeetus albicilla)



�� A Duna jelenleg ugyan korlA Duna jelenleg ugyan korláátozottan, de biztostozottan, de biztosíít t 
„ö„ökolkolóógiai szolggiai szolgááltatltatáásokatsokat””..

�� A termA terméészet nem kiszszet nem kiszáámmííthatthatóó –– a a 
hathatáásbecslsbecsléések csak becslsek csak becsléések sek –– ugyanakkor ugyanakkor 
ttéény, hogy a mestersny, hogy a mesterséégesen lgesen léétrehozott trehozott 
„„kiszkiszáámmíítotttott”” dolgoknak alacsonyabb a tdolgoknak alacsonyabb a tőőrréése, se, 
alkalmazkodalkalmazkodáása, kevsa, kevéésbsbéé tolertolerááljljáák a hibk a hibáát.t.

�� Az Az öökolkolóógiai giai áállapot tovllapot továábbi romlbbi romláása az ember sa az ember 
egegéészsszséégi gi áállapotllapotáát is veszt is veszéélyezteti.lyezteti.

�� „„RRöövidtvidtáávon gazdasvon gazdasáágos gos éés gyorss gyors”” tovtováább bb 
rontani, ugyanakkor rontani, ugyanakkor „„drdráága ga éés lasss lassú”ú”
rehabilitrehabilitáálni.lni.

�� A jelenlegi jogi kA jelenlegi jogi köörnyezetben aprrnyezetben apróó llééppéésenksenkéént nt 
áártunk a Duna rtunk a Duna öökoszisztkoszisztéémmáájjáának. nak. 



Javaslat:Javaslat:

A mA mőőszaki megoldszaki megoldáások kivsok kiváálasztlasztáásakor legyen sakor legyen öönnáállllóó
szempont az szempont az öökolkolóógiai rendszerek giai rendszerek éés az s az ééllııvilviláág g 
vvéédelme, ne utdelme, ne utóólagos hatlagos hatáásvizsgsvizsgáálat tlat töörtrtéénjennjen

A hatA hatáások becslsok becsléésséére szre száánt hatnt hatááridridıık k 
meghosszabbmeghosszabbííttáása sa éés a hats a hatáásbecslsbecsléés s 
eredmeredméényeinek felhasznnyeinek felhasznáálláása a kiviteli tervek sa a kiviteli tervek 
elkelkéészszííttéésekor.sekor.

A VKI intA VKI intéézkedzkedéésekkel sekkel öösszhangban a nemzetksszhangban a nemzetköözi zi 
éérdekeink krdekeink kéépviselete (ICPDR). pviselete (ICPDR). 

EgysEgysééges Dunages Duna--menti termenti terüülethasznlethasznáálati koncepcilati koncepcióó
(mag(magáántulajdon problntulajdon probléémmáája).ja).

MonitoringMonitoring--rendszer kialakrendszer kialakííttáása, kutatsa, kutatáásfejlesztsfejlesztééss



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !
Köszönöm a figyelmet ! 


