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Gemenc 

180 km2 hullámtér 
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A Gemenc arculatának kialakulása 





A területen megjelenő igények 

•  Árvízvédelem 

•  Hajózhatóság 

•  Vízbázis-védelem 

•  Erdők vízellátása 

•  Rekreáció, turizmus 

•  Halászat, horgászat 

•  Természetvédelem 

Morfológiai változatosság 

Biológiai változatosság 

Fenntarthatóság 

Bölcs használat 

Bemutathatóság 



Miért van szükség rekonstrukcióra? 

• Duna medermélyülése  

• A hullámtér folyamatos feltöltődése 

• A mellékágak elzáródnak, a medrek feltöltődnek 

• Újabb mellékágak nem keletkeznek 

• Az ártéri élővilág utolsó menedéke a hullámtér 

• A nagy mellékágak vizszállitó képessége a 

mögöttes területek vizforgalmát szabályozza 

~750 cm bajai H-ig 



Kalocsa & Zsuffa 1997. 

Tamás 2005. 





Rövid történet 

• 1977: Gemenci Tájvédelmi Körzet 

• 1989: „szárazodási” probléma felismerése 

• 1992: Holland-Magyar Vízügyi Együttműködés: 
„Floodplain Rehabilitation Gemenc” 

• 1992: Vén-Duna – Nyéki holt-Duna 
élőhelyrekonstrukció megvalósíthatósági 
tanulmány 

• 1996: Duna-Dráva Nemzeti Park 

• 1998: Vén-Duna – Nyéki holt-Duna 
élőhelyrekonstrukció kivitelezés 1. ütem 



Tervezési irányelvek 

• a beavatkozásokkal  nem új állapotok 
létrehozása, hanem a kitűzött irányokban 
haladó folyamatok elindítása a cél 

• a beavatkozások mértéke  az elégséges 
minimum szintjén maradjon 

• a rendszer működése legyen automatikus és 
önszabályozó 

• a bejutó hordalék mennyisége ne haladja meg a 
korábbi értékeket   

• a konstrukció legyen érzéketlen a várható 
nagymennyiségű uszadékra 

• legyen védett az illetéktelen működtetéstől 





1480,8 - 1483,5 fkm 1480,8 - 1483,5 fkm 



Elzárás: 1910 



A revitalizáció (1998) előtti állapot 

• a kőgát feletti 100 m-es rész kb 200 cm-es 

bajai vízállás szintig feliszapolódott, 

• a kőgát alatt kb 100 m hosszú, 50 m 

széles sziget,  

– bal oldali ága fenékszintje kb. 160 cm bajai 

vízállás szintű,  

– jobb oldali ága küszöbszintje 250 cm bajai 

vízállásnak felel meg. 



Alapállapot-fölmérés és monitoring 

Vízhozammérések 

•1995-ben 4 mérés 

•1998-ban 7 mérés 

•1999-ben 8 mérés 

•2000-ben 8 mérés 

•2013-ban 

Lebegtetett hordalékmérés 

•1999-ben 6 mérés 

•2000-ben 6 mérés 

•2013-ban 2 szelvény, 11 függély 

Mederfelvételek 

•Mélységvonalas helyszínrajz 1977. (ADUVIZIG) 

•Részletes mederfelvétel az elzárás megnyitása előtt és után 

1998-ban, 2000-ben 

•1998, 1999, 2000 

•2011, 2013 

Mederanyag mintavétel 

•megnyitása előtt és után 1998-ban,  

•1999-ben,  2000-ben 

•2013-ban 



















A feltöltődés üteme 



További tervek: 

 

-újabb mederfölvétel (lehetőleg 
nagyobb H) 

-részletes hordalék-mintavétel 

-terepmodellek összevetése 



 



Köszönjük a figyelmet! 


