A RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) DUNA
TERMÉSZETI ÉRTEKEI

ELŐSZÓ
Egy képzeletbeli utazásra invitáljuk az érdeklődő olvasót. Olyan tájat szeretnénk bemutatni,
amely a maga sokszínűségével, természeti szépségével, bájos településeivel igazi értéket képvisel
Kiadványunkban a magyarországi vízivilág egyik gyöngyszemét, a Ráckevei (Soroksári) Dunát
és varázslatos környezetét szeretnénk bemutatni. E természeti csodát, annak ismerői a magyar
környezetvédelem és vízgazdálkodás koronaékszerének tarják. Nem tisztünk a megjegyzés
helytállóságát eldönteni, ennek elbírálását, a kiadványt reményeink szerint érdeklődéssel
forgató kedves Olvasóinkra bízzuk. Célunk, a Duna-ágat a maga gondjaival, problémáival
minél szélesebb körben megismertetni. Kiadványunk összefoglalójában olyan lehetőségeket
villantunk fel, amelyek megvalósításával e páratlan szépségű vízfelület és közvetlen
környezete – közös örömünkre és boldogulásunkra – megújulhat.
Egy sokszor, de talán nem elégszer hangoztatott, az emberi felelősségre hivatkozó mondást
idézünk, mely szerint Földünk nem a miénk, hanem unokáinktól csak kölcsönbe kaptuk.
E gondolatok jegyében szeretnénk a döntéshozóknak köszönetünket és hálánkat kifejezni
kiadványunk megszületését illetően.
Végezetül annak a reményünknek adunk hangot, hogy e természeti csoda minél szélesebb
körben válik ismertté és a megmentéséért folytatott tevékenységhez számtalan rokonszenvezőre
és segítő szándékra találunk.

1. A RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) DUNA TÖRTÉNETE
A Ráckevei (Soroksári) Duna mai, általunk ismert arculatát az 1910-1926 évek között
végrehajtott szabályozások eredményeképpen nyerte el. Az elődeink által végrehajtott
beavatkozások oka és indokoltsága a megelőző időszakban keresendő.
1730. és 1830. között a mai Budapest alacsonyabban fekvő részeit 12 nagy árvíz pusztította.
Már akkoriban is épültek kisebb-nagyobb árvízvédelmi töltések, de maga a folyómeder
szabályozatlan volt. Vessünk egy pillantást, az XIX. században készített térképre (1. kép).
A folyó medre a Gellérthegy feletti szakaszon
összeszűkül, szélessége jószerivel a 300 métert
is alig éri el. Alatta, a mai Lágymányos
térségében a folyó minden átmenet nélkül1000 méterre bővül és két ágra, a budafokira és
a soroksárira szakad. A széles folyó lelassul,
ez zátonyok kialakulását eredményezi. A
meder mélysége itt kicsi, ami elősegíti a
kedvez a jég feltorlódásának. Ilyen előzmények
és adottságok mellett köszöntött be az 1838.
esztendő márciusa, amikor a Duna felső
szakaszán
megkezdődött
hóolvadásból
jelentősen megnövekedő víztömeg indult meg
a folyamon. Az árhullám a Csepel-sziget felső
csúcsának térségében óriási jégtorlaszt emelt.
Ennek következtében a visszaduzzadt víztömeg
délről észak felé áramolva kilépett a medréből
és elöntötte az akkori Pest, Buda, Óbuda,
Budafok területeit és más kisebb településeket
is. A katasztrófa számos emberéletet követelt
és emellett közel 3000 épület is megsemmisült.
1. kép (forrás: Vízügyi évkönyv)
Az árvizet követően Lechner József és
az olasz származású Pietro Paleocapa
jóvoltából korszerű tervek születtek az
érintett Duna szakasz rendezésére, de a
tényleges munkálatok elvégzésére csak
a kiegyezést követően kezdődtek. A
Soroksári Dunát lezárták, a Budafoki
ágat pedig alkalmassá tették a teljes
dunai vízhozam levezetésére. A
Soroksári-ág elzárására 1873-ban a
mai Gubacsi híd környékén került sor
(2. kép).

2. kép (forrás: Egykorú kőrajz)

A szabályozás csak részeredményeket hozott, hiszen az elzárás alatti szakaszt az árvizek –
alulról – rendszeresen elöntötték. Az időszakos áradások miatt pangóvizes, mocsaras területek
jöttek létre, maláriaveszélyt jelentve az ott élő lakosság számára. A kedvezőtlen állapotok
javítására az Országgyűlés 1904-ben elrendelte a Soroksári-ág teljes rendezését. Az 1910-ben
megkezdett munkálatok keretében az ág felső torkolatánál hajó (1910-1914)-és vízbeeresztő
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zsilip épült (1924-1926). A megkezdett munkák folytatásában-a két világháború között-a
Duna-ág alsó részén, Tasson hajózsilipet, vízleeresztő zsilipet és erőművet létesítettek. Az
1956-os jeges árvíz azonban a makádi/tassi vízleeresztő zsilipet és az erőművet tönkretette,
így az épségben megmaradt hajózsilip vette át az ág üzemeltetésének minden funkcióját. 1954
és 1960 között építették a Kvassay vízi erőművet, amelyet 1961-ben helyeztek üzembe.
Az 1960-as évektől kezdődően, elsősorban a fővárosi lakosság igényelte a vízparti, vízközeli
üdülőtelkeket. Ekkor kezdődött meg a Ráckevei (Soroksári) Duna mai arculatát is
meghatározó üdülőterület kialakulása, a vízparti területek, szigetek felparcellázása. Ennek
következtében, noha a Duna-ág egyre inkább az üdülést szolgálta folyamatosan és erősen
szennyezték. Az 1960-as, 70-es években a fővárosi ipari üzemek (Csepeli Papírgyár, stb.)
több nagyobb halpusztulás idéztek elő.
1973-ban határozatot hoztak a Ráckevei (Soroksári) Duna és üdülőkörzete regionális
vízgazdálkodási és fejlesztési tervének jóváhagyásáról. 1979-1985 között a Duna-ág legfelső,
10 km hosszúságú szakaszán szabályozást hajtottak végre, melynek eredményeképpen a
meder vízszállító képessége megnőtt (50 m3/s). Ezt követően a Duna-ágra az állami ráfordítás
nagyságrendje kisebbé vált.
A botanikai vizsgálatok és tanulmányok alapján 1979-től megkezdődik a Duna-ág valóban
értékes növényvilágának természetvédelmi védettség alá helyezése. Első lépésben
Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Taksony térségében lévő úszólápok kerültek védelem alá,
amelyet később Dunavarsány, Áporka, Szigetcsép, Szigetbecse úszólápos területére is
kiterjesztenek. Napjainkra az úszólápok, nádasok mintegy 700 hektár nagyságú területe
védett.
1991-ben Budapest Főváros Önkormányzata szorgalmazta a „Ráckevei (Soroksári) Duna
ökorégió” létrehozását. A kezdeményezés azonban nem járt sikerrel.
Az elmúlt évtizedben két, a Ráckevei (Soroksári) Dunával foglalkozó Kormányhatározat is
életbe lépett. A két határozat alapján születtek meg azok a tanulmányok, amelyek képet adnak
a Duna-ág jelenlegi állapotáról. Ezekben a tanulmányokban meghatározták a hosszú távon
elvégzendő revitalizációs feladatokat és a megvalósítás feltételeit. Ezek alapján 2001-2004.
között a Ráckevei (Soroksári) Duna 45,1-47,5 fkm szelvényei között megtörtént a
mederüledék eltávolítása, valamint a további kotrások zagylerakóhelyének jelentős mértékű
kapacitásbővítése.
A Duna-ág szükséges vízminőség javításának projektjavaslata a Nemzeti Fejlesztési Terv II.
ütemében is elfogadásra került. Az előzetes elképzelés a Duna-ág ökológiai állapotának
javítását három, szükségképpen végrehajtandó feladat végrehajtása köré csoportosította,
amelyet e kiadvány 6. pontjában foglalunk össze.
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2. A RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) DUNA JELENLEGI ÁLLAPOTA
Az 57,3 km hosszú, 14 km2 felületű
Duna-ág átlagos víztérfogata 32-38
millió m3 között van. A vízsebesség
átlagosan 0,05-0,1 km/óra. A Kvassay
tápzsilipen és erőművön keresztül
évente 550-750 millió m3 víz kerül
betáplálásra. Míg a Nagy Duna
vízszintesése a Kvassay s Makádi/Tassi
zsilipek között átlagosan 4-5 méter, a
szabályozott vízszintű Duna-ágé 10-30
cm között van. A víztömeg üzemszerű
vízpótlás esetén nyári időszakban 1,52,5 hét alatt, télen 3-5 hét alatt
cserélődik ki.A Ráckevei (Soroksári)
Duna partvonalának hossza – a
mellékágakat is figyelembe véve - 180
km (3. kép). Ez az érték a Velencei-tó
partvonalhosszának
hatszorosa.
A
Duna-ág
a
medermorfológiai
viszonyokat és a már elvégzett
beavatkozásokat is figyelembe véve
négy, egymástól jól elkülöníthető
szakaszra osztható. Az egyes szakaszok
röviden
az
alábbiak
szerint
jellemezhetők:

3. kép

A beruházással kialakított legfelső szakasz (57,3-47,5 fkm)
Ezen a szakaszon, 1979-1985 között, beruházás keretében 110 méter víztükör szélességű, 50
m3/s elméleti vízszállító-képességű meder került kialakításra, a hajóútszélesség 40 méter, az
így létrehozott vízmélység 2,7 méter. A dunai frissítővízzel bejutó hordalék zömében e
szakaszon rakódik le, ezért az éves fenntartási kotrások is főként erre a vízterületre
koncentrálódtak. 2002-2004. között mintegy 40 ezer m3 hordalék eltávolítása történt meg, a
Kvassay zsilip alatti mederszakaszon.
A szakaszon a Molnár-szigeti mellékág és a Gubacsi-híd felett, a jobbpartról kiágazó,
mesterségesen kialakított Francia-öböl található. A víz minősége e szakaszon a legrosszabb,
fürdésre végig alkalmatlan és a horgászat számára sem kedvező. Az üdülési funkciók közül –
a főváros szomszédsága miatt – döntő jelentősége az evezős sportoknak van.
A felső szakasz (47,5-40,0 fkm)
E szakasz Budapest déli határától a Taksony-sziget végéig tart. A meder átlagos szélessége
40-80 méter, a vízmélység 2-3 méter között van. A jobbpart romantikus képet mutató
ősállapotban van, bizonyos részei természetvédelmi védettség alatt áll. Itt helyezkedik el a
természeti értékeiről, háborítatlan voltáról méltán ismert Taksonyi hókony és innen ágazik ki
a kettős működtetésű Duna-Tisza csatorna is.
A víz minősége fürdésre, strandolásra ezen a szakaszon is elsősorban a bakteriológiai
szennyezettség miatt alkalmatlan, noha az ’50-es évekig Szigetszentmiklóson strandok
üzemeltek. A vízterület napjaink horgászata számára viszont – az egyre jelentősebb
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vízterületeket beborító nádasok miatt – kedvező feltételeket biztosít. A Duna-ág komplex
vízgazdálkodása és vízminőségének javítása érdekében e vízterület rendezése is szükséges.
A középső szakasz (40,0-19,0 fkm)
A vízterület a Taksony-szigettől a Ráckevei közúti hídig tart. A meder átlagos szélessége 150300 méter, a vízmélység 2,0-3,5 m között változik. A partok jórészt ősállapotban vannak, a
sekély vizű részeken kiterjedt nádasok, szigetek találhatók. A mellékágak közül a Dunaszigeti, Domariba-szigeti, a Csupics, a Cseke, a Raffás, a Sóskás-Cifrus, az Angyali, és a
Vesszős érdemel említést, valamint a Szigetcsépi holtág és a Balabán árok. E szakaszon az
iszaplerakódás alapvetően már nem a dunai tápvízből kiülepedő hordalék miatt, hanem a
jelentős mennyiségű vízinövényzet anyagcsere-folyamatai révén keletkezik. Az előzetes
tájékozódó vizsgálatok szerint a magas szervesanyag-tartalmú, mezőgazdasági területekre is
kihelyezhető fenéküledék vastagsága 50-100 cm között változik. A vízpartok
üdülőingatlanokkal többnyire beépítettek, a közösségi vízhasználatok céljaira alkalmas
partszakasz csak elvétve található (pl.: Szigetcsép). Kijelölt és üzemeltetett strand csak e
vízterület déli részén, Szigetszentmártonban és Kiskunlacházán található.
Az alsó szakasz (19,00-0,000 fkm)
Ez a szakasz a Ráckevei hídtól a Makádi/Tassi zsilipig tart. A meder szélessége 200-300
méter között változik, a vízmélység 3,0-7,0 méter közötti (az utóbbi érték a Makád település
térségén lévő partszakasz előtt található, amely az 1970-es években, a töltésépítéshez
elvégzett anyagnyerési célú mederkotrás végeredménye). A duzzasztás és a relatíve nagyobb
vízmélység következtében a Duna-ág víztömegének jelentős része itt van, nádasok csak a
partszéleken találhatók, elsősorban Szigetbecse térségében. Két jelentősebb csatorna ágazik itt
ki a Ráckevei (Soroksári) Dunából, a kettős működtetésű Árapasztó csatorna Dömsödön, és a
Kiskunsági Öntöző főcsatorna Tasson. A szakasz jelentősebb mellék- és holtágai a Senki-, a
Kerek-zátony és a Rózsa szigeti mellékág, illetve a Dömsödi - és Szigetbecsei holtágak.
A Ráckevei (Soroksári) Duna minősége ezen a szakaszon a legkedvezőbb, itt vannak a
legjobb horgászati lehetőségek, itt található a legtöbb egyéni és intézményi horgásztanya,
valamint a táj jellegzetességét adó, vízre épített horgászállás (stég).
3. A VÍZKORMÁNYZÁS MŰTÁRGYAI
3.1. A KVASSAY MŰTÁRGYCSOPORT
A műtárgycsoport a Duna 1642,3 fkm szelvényében épült a Ráckevei (Soroksári) Duna
kiágazásában. Rendeltetése szerint a duzzasztott Duna-ág felső vízbeeresztő és
vízszintszabályozó műtárgya. A műtárgycsoport 1910-1962 között több ütemben létesült. Fő
feladata a Ráckevei (Soroksári) Duna vízutánpótlásának, üzemvízszintjének biztosítása, a
nagy dunai árvizek kizárása. A műtárgy három részből áll: a jobb parthoz csatlakozik a
hajózsilip, a bal parthoz a beeresztőzsilip és a kettő között helyezkedik el a vízierőtelep. A
Duna-ágba való vízbetáplálás – tekintettel az engedélyezett ipari- és öntözővíz kivételekre,
illetve a tisztított és a tisztítatlan szennyvízterhelésre, a rendszer élővilágára – folyamatos. A
dunai nagyvizes időszakban is van vízbetáplálás, amelynek mennyiségét a Duna-ágon belüli
vízfelhasználás, illetve a továbbvezethetőség (Duna-Tisza csatorna, I. Árapasztó, Kiskunsági
Öntöző főcsatorna csatornák) együttesen szabják meg. Ez vonatkozik a jéggel fedett időszakra
is.
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3.2. MAKÁDI/TASSI VÍZLÉPCSŐ
Az eredetileg műtárgycsoportként létesített Makádi/Tassi vízlépcső a Duna 1586,0 fkm
szelvény magasságában helyezkedik el. A kialakításakor a Duna-ágat földgáttal zárták el, a
gáttestbe hajózsilipet és vízleeresztő zsilippel egyesített vízierőtelepet építettek be. A
munkálatok 1924-től 1927-ig tartottak. Az eredetileg három részből álló (hajózsilip, vízi
erőmű, vízbeeresztő zsilip) műtárgycsoport 1956-ig működött. Az 1956-os jeges árvíz a
vízbeeresztő zsilipet és a vízierőművet elpusztította. Gazdaságossági számítások elvégzése
után a két műtárgy újjáépítése helyett a hajózsilipet a ’60-as évek első felében kettős
funkciójúra alakították át. Azóta a vízleeresztés és a hajózás az átalakított hajózsilipen
történik.
4. A RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) DUNÁVAL KAPCSOLATOS IGÉNYEK, A
RENDSZER ÜZEMELTETÉSE
4.1. IGÉNYEK
4.1.1. ÖNTÖZŐVÍZ IGÉNY
A Ráckevei (Soroksári) Duna egyik legfontosabb funkcióját a mezőgazdaság számára
szükséges öntözővíz biztosítása jelenti. A Ráckevei (Soroksári) Dunából kivett vízmennyiség
30 %-a a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, míg 70 %-a az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság területén kerül felhasználásra. A betáplált víz szétosztását 118 km kettős
működtetésű csatorna, és 8,1 km hosszúságú öntözőcsatorna biztosítja.
A vízbetáplálás a Duna-ágból a Közép-Duna-völgybe a Duna-Tisza csatornán és az I.
Árapasztó csatornán történik. A fenti két vízkivétel mellett a legjelentősebb vízleadás (15
m3/s) a Kiskunsági Öntöző főcsatornán keresztül történik, innen a víz az Alsó-Duna-völgyben
kerül felhasználásra. Az ott öntözött terület nagysága meghaladja a 20 ezer hektárt. A
főcsatornákon az elmúlt évtizedekben nagyobb fenntartás, rekonstrukció nem történt, a
medrek feliszapolódtak, vízinövényekkel benőttek. A megfelelő mennyiségű frissítővíz
bevezetése a csatorna ökológiai állapotának fenntartása miatt is fontos, hiszen a Duna-Tisza
csatornába illetve az I. Árapasztó csatornába tisztított szennyvíz bevezetés is történik.
4.1.2. IPARI VÍZIGÉNY
A Ráckevei (Soroksári) Duna vizét elsősorban a fővárosi szakaszon közvetlenül használják
fel az ipari vízigények kielégítésére. 2004-ben mintegy 4 millió m3 vizet vettek ki e célra. A
nagyobb felhasználók közül említést érdemel a Csepeli és a Fővárosi Vízművek Rt. Délpesti
Ipari Vízműve.
4.1.3. BELVÍZBEVEZETÉS
A Ráckevei (Soroksári) Duna vízgyűjtő területe összességében 1747 km2, hiszen a Gyáli, a
Duna-völgy északi, a Ráckevei Duna-menti belvízrendszerek befogadója is. Így a terület
mintegy 1/3-áról (611 km2) minden esetben, 1136 km2-nyi területről kizárólag belvizes
időszakban történik belvízbevezetés. A Ráckevei (Soroksári) Dunába csatlakozó
belvízbevezető főcsatornák: Gyáli I. Főcsatorna (49,0 fkm) Duna-Tisza Csatorna
kettősműködtetésű (43,2 fkm) I. Árapasztó csatorna kettősműködtetésű (11,0 fkm). Az utóbbi
kettő csak belvizes időszakban vezet belvizet a Duna-ágba, öntözési idényben a Duna-ágból
öntözővizet szállít.
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4.1.4. VÍZKÖZLEKEDÉS, HAJÓZÁS
Az idősebb korosztály bizonyára még emlékszik arra, hogy a Duna-ágon a 60-as évekig a
személyszállító hajók mellett kofahajók is közlekedtek. Ezek a zöldséget, gyümölcsöt szállító
hajók a Dunaegyháza, Apostag, Dunavecse térségében termesztett árut hordták fel naponta a
Nagyvásártelepre. Az eltelt évtizedek alatt azonban a valamikor virágzó hajózás a jelentőségét
elvesztette.
A vízi közlekedés, vízi turizmus vonatkozásában említésre méltó, hogy 2003-ban a kedvtelési
célú belsőégésű motorok addigi teljesítménykorlátozása megszűnt, helyette az 5 km/h és a 15
km/h sebességkorlátozás került bevezetésre. Azóta a Duna-ágat mind növekvő számban
keresik fel a kisebb-nagyobb yachtok is.
A megváltozott helyzet szükségessé teszi, a vízi közlekedés lehetőségeinek, fejlesztési
elképzeléseinek áttekintését, hiszen a jelentkező igények kielégítéséhez kikötők és az azokhoz
szükséges parti infrastruktúra kiépítése szükséges. E helyek kiválasztása alapos megfontolást
és a települések együttgondolkodását igényli. A tudatosan megtervezett és szabályozott
víziturizmus a természetvédelmi védettség alatt álló területetek háborítatlanságát nem
veszélyeztetheti.
4.1.5. ÜDÜLÉSI, VÍZISPORTOLÁSI IGÉNYEK
Településfejlesztés, üdülés terén meghatározó, hogy a Duna-ág felső része a főváros
agglomerációs övezetéhet tartozik. Ebből fakadóan a Duna-ág üdülési forgalma az utóbbi
évtizedekben emelkedő tendenciát mutatott, amely miatt egyes területek zsúfoltsága már-már
elviselhetetlenné vált.
Az üdülőövezetek részben a fővárosban, részben a Ráckevei (Soroksári) Duna melletti
településeken épültek ki. Általában az üdülők az adott település belterületéhez kapcsolódnak,
nem ritkán azonban külterületen, egy-két házsorral, vagy a Duna-ág egyes szigetein jelennek
meg . Az üdülők elsősorban a hétvégi pihenésben játszanak szerepet, de egyre nő a tavasztól
őszig, sőt az állandóan itt lakók száma is. Az ingatlantulajdonosok közül sokan nyugdíjasok.
Kedvezőtlen, hogy általában az üdülőtelkek kis mérettel rendelkeznek (60-100 négyszögöl),
következésképp az üdülőterület népsűrűsége nagyobb, mint az ország más, hasonló jellegű
területein. Jellemező az építmények engedély nélküli létesítése, ezek esztétikailag is több
esetben kifogásolhatóak. A kialakult üdülő területek csak hellyel-közzel rendelkeznek
közművesítéssel, a különböző ellátások (vendéglátás, kereskedelem, egészségügy) színvonala
viszonylag alacsony.
A Ráckevei (Soroksári) Dunán három evezős, illetve kajak-kenu pálya található és jó néhány
sport klub is üzemel. Az evezőspályák között megemlítjük a dunavarsányit, amely a magyar
olimpikonok felkészülését is biztosítja.
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4.1.6. HORGÁSZAT
A Duna-ág az ország egyik legintenzívebben halasított vízterülete. Az állandó területi joggal
rendelkezők száma 30 ezer fő, ezen kívül jelentős nagyságrendű a napijeggyel érkező
horgászok száma is.
A vízterület hasznosítását az önállóan tevékenykedő Ráckevei Horgász Szövetség végzi. Az
évenként két alkalommal elvégzett haltelepítés keretein belül közel 200 tonna halat helyeznek
ki. A haltelepítés a Szövetség tulajdonában lévő makádi halastavakból történik.
A halállomány összetétele alapvetően a Ráckevei (Soroksári) Duna állóvízhez hasonló
jellegéhez igazodik. A halfajok száma mintegy 40, a védett halfajoké 9. A védett halfajok
közül említést érdemel a dunai ingola, a lápi póc a szivárványos ökle, valamint egyes
csíkfélék is. A két lezáró nagy műtárgy környékén jelentős számban fordulnak elő kifejezetten
folyami halak is, így a jászkeszeg, padúc, márna is.

4. kép:
Igen szép süllőkkel is találkozhatunk a Soroksári Duna
területén. A halászati jogosul, at Ráckevei Horgász Szövetség
külön gondot fordít e faj állományának megőrzésére
(fotó: Tóth B.)

A tényleges halfogási eredmény
évente átlagosan 240 tonna. Ez
mintegy 30%-al haladja meg a
betelepített mennyiséget. Az ezüst
kárász tömeges elszaporodása,
elterjedése szoros összefüggésben
van a vízrendszer feliszapolódó és
eutrofizálódó
jellegével.
A
későbbiekben elvégzendő haleltartó
képesség vizsgálattal a haltelepítés
mennyiségi és összetételi viszonyai
optimalizálhatók
lennének.
Mindenképp örvendetes, hogy a
Duna-ágon az 1970-es évek óta
jelentősebb
halpusztulás
nem
fordult elő. Ekkoriban vezették át
nagy ipari üzemek szennyvizeit a
nagy-Dunába.

Halpusztulások egy-egy alkalommal az óta is előfordultak, de ezek oka a túlzott mennyiségű
algatömeg következtében előálló éjszakai-hajnali oxigén hiány volt. Ahhoz, hogy a
kétségtelenül gazdag halállomány jövőbeli helyzete ne romoljon feltétlenül szükséges a
vízminőség javításán kívül a ma még meglévő, de egyre zsugorodó ivóhelyek védelme is.
4.1.7. CSAPADÉK-ÉS SZENNYVÍZBEVEZETÉSEK
A dunai tápvíz a Duna-ág vízminősége szempontjából alapvető fontosságú. Minőségét – főleg
kisvizes időszakban - a fővárosi szennyvízbevezetések (Ráckevei /Soroksári/ Duna
szempontjából legfontosabb ezek közül a torkolathoz közel eső Ferencvárosi átemelő telep)
határozzák meg. A Csepel-sziget csúcsán a közeljövőben létesítendő központi
szennyvíztisztító telep megépülésével a helyzet jelentős mértékben javulni fog.
A közmű térképek szerint a Kvassay Zsilip és a Dél-pesti szennyvíztisztító telep bevezetése
között közel 80 záporkiömlő torkollik a Duna-ágba. Feltételezhető, hogy a záporkiömlők
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jelentős többsége használaton kívüli, néhányra közülük egy - egy ipartelep jó esetben „csak”
csapadékcsatorna hálózata van rákötve. Egy részük felújításra, előtisztítóval átalakításra
került, más részük viszont az iparterületekről lemosódó szennyezéseket akadály nélkül
szállítja a Duna-ágba.
A Duna-ág felső részén az elmúlt évtizedekben jobban, mára kevésbé szennyező
csapadékelvezető csatorna, az Illatos-árok és az Erzsébet-árok bevezetése található.
A Ráckevei (Soroksári) Dunába a legjelentősebb tisztított szennyvízmennyiség az FCSM Rt.
Dél-pesti szennyvíztisztító telepéről érkezik. A telep biológiailag is tisztított szennyvize egy
nagyságrenddel haladja meg az összes többi, az illetékes hatóság által nyilvántartott és
rendszeresen ellenőrzött bebocsátótól származó szennyvízmennyiséget. Az elmúlt években a
Dél-pesti szennyvíztisztító telepen több olyan beruházást végeztek, amely a beérkező
szennyvizet magasabb hatékonysággal tisztítja meg, így kevesebb szennyezőanyagot juttat a
Duna-ágba. Azonban a Duna-ág vízminőségének javításához a jelenlegi terhelés végleges
kizárása szükséges, amely a nagy Dunába történő átvezetéssel lehetséges.
A települési és egyéb szennyvíztisztítók bevezetései miatt jelentős szennyező forrás a
Ráckevei (Soroksári) Duna egyetlen, természetes oldalági táplálója, a Gyáli-patak is. A
vízminőségi trendvizsgálat szerint a patakot lökésszerű „nyers” szennyvíz terhelések éri,
amelynek kiküszöbölése ugyancsak intézkedést igényel. Kisebb jelentőségű a Duna-Tisza
csatorna és az I. Árapasztó terhelése, amelyre szintén települési és ipari szennyvíztisztítók
vannak rákötve.
A Duna-ágat érintő települések belterületein lévő, mintegy 60 %-ban a szennyvíz-csatorna
hálózatra kötött ingatlanok szennyvíztisztítása elfogadható, ám mind a rákötések számában,
mind a tisztítási hatásfok terén előrelépés szükséges. A Ráckevei (Soroksári) Duna
környezetében lévő üdülőterületeken a szennyvízkezelés lényegében megoldatlan. Az itt és a
szigeteken keletkező szennyvizek túlnyomó többsége közvetlenül a talajvízbe (rosszabb
esetben a csapadékvíz elvezető rendszerre való illegális rákötés miatt a vízfolyásba), innen a
Duna-ágba kerül.
4.2. A RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) DUNA ÜZEMELTETÉSE
4.2.1. ÖNTÖZÉSI IDÉNYBEN
Az öntözési idényben (április 1. – szeptember 30.) között alapvető feladat a Ráckevei
(Soroksári) Duna vízkészletére alapozott és engedélyezett vízhasználatok kielégítése. A
legjelentősebb öntözővíz kivételek a Duna-Tisza-csatornán, az I. Árapasztó csatornán és a
Kiskunsági Öntöző-főcsatornán történnek. Ahhoz, hogy a szükséges vízmennyiségek
gravitációsan kiadhatók legyenek, a Duna-ág üzemvízszintjét magasan kell tartani.
Az emelt üzemvízszint nemcsak az üdülés, horgászat és a víziközlekedés szempontjából
fontos, hanem előnyt hordoz a mindenkori vízminőség szempontjából is és kedvező a
természetvédelmi védettség alatt álló vízinövényzet, a vízi élővilág számára is.
Az öntözési idényben a magasabb üzemvízszint biztosítása a Kvassay zsilipen történő,
hozzávetőlegesen 25-30 m3/s vízbetáplálással lehetséges.
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4.2.2. ÖNTÖZÉSI IDÉNYEN KÍVÜL
Ebben az időszakban (október 1-től március 31-ig) nincsenek jelentősebb öntözővíz kivételek,
a csatornákon csak az ökológiai egyensúly fenntarthatóságához szükséges vízmennyiség kerül
kivezetésre.
Az alacsonyabb üzemvízszintre azért van szükség, mert egy hirtelen megjelenő
belvízmennyiség esetén nem mindig biztosítható az üzemvízszint tervszerű csökkentése.
Például jégfedettség esetén, nem lehet csökkenteni a vízszintet, mert ez balesetveszélyt
jelenthet. Az alacsonyabb vízszint ugyanakkor a nagyszámú magántulajdonban lévő
partvédelmi mű javítása-fenntartása céljából is előnyös, de kedvezőtlen az őszi haltelepítés és
általában halélettani szempontból. Az üzemeltető ez utóbbi igény alapján egy, az öntözési
vízszintnél csak valamivel alacsonyabb üzemvízszintet biztosít. Ez „ellensúlyozza” a meder
feliszapolódása okozta vízmélység csökkenést is.
4.2.3. BELVIZES IDŐSZAK
A belvizek ősztől tavaszig (november-április) terjedő időszakban, valamint a nyári
időszakban (Medárd környéke – június/július) átlagosan mintegy kéthetes tartóssággal
fordulnak elő.
Ahhoz, hogy a belvizek a Duna-ágba gravitációsan bevezethetők legyenek a befogadó
üzemvízszintjét csökkenteni szükséges.
A belvizek levezetésére a Gyáli I. főcsatorna, a Duna-Tisza-csatorna és az I. Árapasztó
csatorna szolgál. Ez utóbbiak kettősműködtetésűek, hiszen öntözési idényben öntözővizet is
szolgáltatnak. A belvizes időszak, illetve az azzal összefüggő – kényszerű - Ráckevei
(Soroksári) Duna üzemvízszint-csökkentés számos konfliktusforrást jelent.
Ilyen probléma például a tavaszi-nyári időszakbeli üzemvízszint-csökkentés, amely a
vízimadarak tojásrakását, azok kikeltetését megzavarhatja, esetleg meg is akadályozhatja.
Ugyanilyen gond az üdülési-horgászati hasznosítás szempontjából is, hiszen az ebben
érdekeltek nehezen veszik tudomásul a kényszerű üzemvízszint változásokat.
A belvizek és a dunai árvizes időszak egybeesése a Ráckevei (Soroksári) Duna vízminőségét
negatívan befolyásolja, hiszen a Duna-ág üzemvízszintjének csökkentése mellett az ágba vizet
betáplálni nem lehet. Így a bevezetett szennyvizek és magasabb nitrát tartalmú belvizek
gyakorlatilag állóvízbe kerülnek, amely kedvezőtlen, időnként kárelhárítási készültséget
igénylő vízminőséget okoznak.
Összefoglalásul elmondható, hogy a rendkívüli időszak olyan szerteágazó problémahalmazt
vet fel, amelyet jelen körülmények mellett, a makádi/tassi műtárgy megfelelő működésének
hiányában orvosolni nem, csak enyhíteni lehet.
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5. A RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) DUNA TERMÉSZETI ÉRTÉKEI
5.1. A TERMÉSZETI KÖRNYEZET
Ha módunkban állna az idő kerekét megállítani és a Duna-ág szabályozását megelőző időkbe
visszamenni, tanúi lehetnénk a Csepel-sziget homokbuckáit háborítatlanul díszítő
pusztagyepeknek és tölgyeseknek. Megcsodálhatnánk a mélyebb fekvésű vízparti-vízközeli
részek nagy kiterjedésű, lassan befásodó mocsár rétjeit, az ártéri liget erdőket, a Duna-ág
kisebb nagyobb ligeteit, mellékágait.
Megfigyelhetnénk, hogy az ártéri elhelyezkedésű növénytársulásokban a mederhez
legközelebbi zátonyszinten törpekákás és folyóparti gyeptársulások telepszenek meg. A víztől
távolodva szemügyre vennénk a bokorfüzes zónát, amelyet a puhafás fűz-nyár ligeterdő
követ. A legmagasabb térszíneken kemény fás liget erdőket, a víz alá ritkán kerülő részen dús
cserjeszintet tanulmányozhatnánk. A partszéleken, szigeteken az énekesmadarak gyakoribb
fajait és vízi madarakat (récék, gémfélék) csodálhatnánk meg. Az 1910-1926 között elvégzett
szabályozás azonban gyökeresen változást hozott a Duna- ág életében. A folyami jelleghez
kötődő állat–és növényfajok helyét lassan egy, a Ráckevei (Soroksári) Duna jelenlegi
állapotához jobban idomuló flóra és fauna vette át. A Duna-ág állóvízi jellege, az elmúlt
évtizedek alatt kialakuló nádasok, úszólápok szempontjából kedvező feltételeket teremtett.
Ismerkedjünk meg a Duna-ág
természeti értékeivel, annak is talán
legkülönlegesebbikével,
az
úszólápokkal, amelyek az ökológus
és a hidrológus szakemberek előtt
is
alig
voltak
ismertek.
Kialakulásuk,
összetételük,
a
vízminőségre gyakorolt hatásuk a
80-as évek kutatási eredményei
alapján tisztázódott. Az úszólápok
vagy más néven ingólápok, tőzeg
talajú
vízen
úszó
(lebegő)
álszárazföldek. Növényzetük lehet
nádas, gyékényes, harmatkákás,
felszínüket
mohaszőnyeg
boríthatja, rajtuk dagadó lápfoltok
és láprétek is kialakulhatnak.
Hasonlóképpen
a
szárazföldi
részekhez,
az
úszólápok
is
beerdősülhetnek.
Elsősorban
rekettye füzes, égeres, valamint
fehér és szürke nyár jelenhet meg
rajtuk.
5. kép: Úszólápos terület (Szigetszentmiklós)
(Fotó: Papanek L.)
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Az úszólápoknak feltűnően
gazdag a moha flórája, így
több helyütt tőzegmohafajok
is megtalálhatóak rajtuk. Az
orchideák
közül
a
hússzínújas kosbor és a
mocsári nőszőfű érdemelnek
említést. Az ingólápokat
gyakran
tőzegpáfrány
telepek
szegélyezik.
Itt
előfordulhat a ritka reliktum
fajnak minősülő lápi csalán
is.
Egyes
területeken
nem
valódi úszólápot, hanem
úszógyepet
is
megfigyelhetünk.
Ezek
valójában
vízbe
dőlt
nádszálak,
harmatkása
szálak
levélhónalji
rügyeinek kihajtásával, vagy
a vízi növényzet rizómáinak
a víz fölé növésével jön
létre.

6. kép: Úszóláp vegetáció (Fotó: Papanek L.)

Más részeken az úszóláp
tavacskákban tündérrózsa,
sulyom, hínár díszlik. Az
úszólápoknak igen fontos
szerepük van a vízminőség
alakításában. A vízben lévő
tápanyagokat felveszik, de
nem juttatják vissza a vízi
életközösségbe, hanem tőzeg
formájában geológiai időkre
elraktározzák.

7. kép: Réti csík
(fotó: Szelényi Gábor)

Az úszólápok ritka, védett
állatfajoknak is menedéket
nyújtanak. Ezek közül a
teljesség igénye nélkül a
halak közül a réti csík (7.
kép) és a lápi póc emelhető
ki. (8. kép)

8. kép: Lápi póc
(fotó: Szelényi Gábor
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A Duna-ág gazdag hüllőállománnyal is rendelkezik. Szinte mindenütt előfordul, de félénksége
miatt nem gyakran látható a mocsári teknős (9. kép), kuruttyolásáról már messziről
megismerni a kecskebékát (10 kép.).
A madarak közül mindenképpen említésre
méltó a bölömbika, a szürke-és törpe gém,
rendszeresen megtalálhatjuk a különböző
réceféléket, a vöcsköt, a pettyes vízicsibét,
a jégmadarat és a harist is. A Duna-ág
gerinctelen
élővilága
is
rendkívül
változatos és fajgazdag, számos ritka
kérész faj, tegzesek, vízi atkák találhatóak
itt.
A jelenlegi Ráckevei (Soroksári) Dunára
jellemző, hogy a budapesti, illetve a
fővároshoz közeli szakaszon az áramló víz
nagy mennyiségű iszapot rak le, amelynek
9. kép: Mocsári teknős
(fotó: Szelényi Gábor)
révén kialakuló anaerob folyamatok
kedvezőtlen hatással vannak vízi gerinces
és gerinctelen élővilágra. Dunaharasztitól
délre a part növényzettel való borítottsága
nagyobb, ennek a víz tisztulásában nagy
szerepe van.
E szakasztól déli irányba ugrásszerűen
megnő a vízi élőlények (csigák, kagylók,
rákok, halak) száma. A középső és a déli
területeken a víz természetes mederben
folyik, a folyó mélysége és szélessége
jelentős mértékben növekszik. A parti
régió erősen tagolttá válik, részint
hókonyok, részint a főmederhez csatlakozó
10. kép: Kecskebéka
holtágak, mellékágak, révén. A vizet kísérő
(fotó: Szelényi Gábor)
vegetáció kiszélesedik, a nádas-gyékényes
növényzetbe láprétek, puha – és keményfa
ligetek ékelődnek.
Az előzőekből jól kitűnik, hogy a Ráckevei (Soroksári) Dunának mind zoológiai, mind
botanikai, mind tájképi szempontból európai léptékben is igen jelentős értékei vannak. A
Duna-ág legértékeseb, természetvédelmi oltalom alatt is álló területeit az alábbiakban felsorolt
folyamkilométer szelvényei között találhatjuk meg:
1. 10 fkm - 11,5 fkm jobb part (Szigetbecse)
2. 24,5 fkm - 32 fkm jobb part (Áporka-Majosháza-Dunavarsány)
3. 28 fkm - 31 fkm bal part (Szigetszentmárton)
4. 35,5 fkm-36,5 fkm bal part (Dunavarsány)
5. 38 fkm - 47 fkm jobb part (Szigetszentmiklós)
6. 40 fkm - 44 fkm bal part (Taksony- Dunaharaszti)
Az értékes kutatómunkának köszönhetően Duna-ág természeti környezetéről, növény-és
állatvilágáról joggal mondhatjuk, hogy igen gazdag, rendkívül sokszínű, magas a védett fajok
száma.
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Az élővilág szempontjából igen
értékesek a partszéli vízterületet
borító úszólápok, a szárazföld
puha- és a keményfa ligeterdei,
amelyek elsősorban a szigetek
belsejében és a Csepel-sziget déli
részén, a Duna főága, illetve a
Ráckevei (Soroksári) Duna-ág
mentén húzódnak. A vízparthoz
kapcsolódó
élőhelyek
kiemelkedően gazdag madár-,
hüllő-, kétéltű-, és rovarfaunát
tartanak fenn (mindezekből
ízelítőt a Szigetszentmiklóson
található ökológiai tanösvényen
11. kép: Vízisikló
láthatunk, amely a terület
(fotó: Szelényi Gábor)
természeti értékeit mutatja be az
ide látogatóknak).
Az apróbb foltokban megmaradt homoki gyepek, homokbuckások területén viszonylag
épségben konzerválódott a rovar fauna. A szigeten kívül eső értékes élőhely a mezőgazdasági
területekkel váltakozó füves puszta, helyenként erősen szikesedő területekkel. A füves
térségek, nagy kiterjedésüknél és viszonylagos zavartalanságuknál fogva, gazdag madár és
rovarvilágot őriznek.
5.2. A RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) DUNA MELLÉKÁGAI, HOLTÁGAI, HÓKONYAI
5.2.1. MOLNÁR-SZIGETI MELLÉKÁG
A mellékág (12. kép) a Duna-ág fővárosi
szakaszán, a XXIII. kerületben található, a
49,0-51,0 fkm szelvények között, az Ág bal
oldalán. A vízterület hosszúsága mintegy
2000 m, szélessége 20-50 m között változik,
mélysége 0,5-2,0 m közötti. Az ágat az alsó
torkolattól felfelé 400 m-re közúti híd
keresztezi, amely a Soroksár-Csepel
révátkelőhelyhez vezet. A mellékág helyzetét
és állapotát két tényező alapvetően
befolyásolja. Egyrészről az alsó torkolati
szakasznál ömlik be a mellékágba a Gyálipatak, amely jelentős hordalék és szennyvíz
mennyiséggel terheli a Duna-ágat. A patak
több
település
kommunális
szennyvíztisztítójának
befogadója.
A
mellékág felső torkolata felett ugyanakkor
200 méterre van az FCSM Rt. Délpesti
Szennyvíztisztító
Telepének
parti
kitorkollása.
12. kép (fotó: Papanek L.)
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Bár a telep III. tisztítási fokozatú, az ide bevezetett víznek komoly szerepe van a mellékág
jelenlegi feliszapolódásában, mivel a szennyvízcsóvából jelentős mennyiségű hordalék és
szerves anyagterhelés éri a vízterületet. A mederben fenntartási kotrás utoljára 1980-1981.
között volt, azóta főképp a felső torkolati szakasz töltődött fel, itt a vízmélység jószerivel a fél
métert sem éri el. A mellékág bal és jobb partján kiterjedt nádasok találhatók, amelyek
dacolva a kedvezőtlen vízminőséggel, elősegítik a víztest öntisztuló képességét. A nagy külső
terhelés ellenére a mellékág növény és állatvilága jelentős fajgazdagságot mutat. A
mellékágra vonatkozóan 2002-ben részletes felmérés készült, amely szerint a vízterületről
mintegy 40 ezer m3 iszapot kell eltávolítani. A mederüledék összetételére részletes
vizsgálatsorozat is készült, amely az iszap magas szervesanyag tartalmát emeli ki, ugyanakkor
hangsúlyozza, hogy az nem minősül veszélyes hulladéknak, így akár talajjavítási céllal
gyenge minőségű termőföldre is elhelyezhető. A kotrás elvégzése az ág további fennmaradása
szempontjából fontos és sürgősen elvégzendő feladat.
5.2.2. A CZUCZOR-SZIGETI MELLÉKÁG
A mellékág (13. kép) Szigetszentmiklós város északi részén a Duna-ág 45+000-46+200 fkm
szelvényei között a jobb oldali mederszélen található. Az ág hosszúsága 1500 m, szélessége
15-30 m között van, a vízmélység 1-1,5 m közötti.
A mellékág felső torkolatának
környezetében
értékes
úszólápos
terület található. A mellékág növény és
állatvilága változatos és gazdag. A
mellékágon az első nagyobb mértékű
medertisztítás az 1980-as évek
közepén volt. Ennek keretében az alsó
torkolatnál csőátereszt építettek a
szigeti bejáróút alá, amely a mellékág
vízpótlását, vízcseréjét segíti elő. Az
eltelt húsz esztendő alatt - újabb
fenntartás hiányában - az ág jelentős
mértékben feliszapolódott. Ennek
mértékére jellemző, hogy a vízmélység
13. kép (fotó: Papanek L.)
jószerével az egy métert is alig éri el.
A mellékág életében kedvező fordulatot jelentett a 2004-ben, a vízterület felső torkolati
szakaszán végzett kotrás. Ennek eredményeképpen a vízmélység mintegy 2-3 méterre nőtt. A
2004. nyarán történt vizsgálatok ennek eredményeként a halállomány jelentős mértékű
növekedését tárták fel. A mellékág teljes hosszán történő medertisztítás sürgősen elvégzendő
feladat.
5.2.3. SPORT-SZIGETI MELLÉKÁG
A mellékág (14. kép) Dunaharaszti város közigazgatási területén, a Ráckevei (Soroksári)
Duna 44+700-45+100 fkm szelvényei között, a meder bal oldalán fekszik. Az 500 m
hosszúságú 20-30 m szélességű és 1,0-1,5 m mélységű vízterület a hajdan volt 5 km
hosszúságú Dunaharaszti mellékág felső és egyben legjobb állapotban megmaradt része.
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A
valamikori
egybefüggő
mellékágat két helyen, a BKV
HÉV hídjának építésekor, illetve
a Duna-Tisza csatorna építési
munkáinál zárták el. Az első
elzárásra
az
1930-as,
a
másodikra az 1950-es években
került sor. A Sport-szigeti
mellékág sürgős rehabilitációra
szorul,
hiszen
feliszapolódottsága,
vízi
növényzettel való benőttsége
számottevő.

14. kép (fotó: Papanek L.)
5.2.4. DUNAHARASZTI HOLTÁG
A mintegy 1600 m eredeti hosszúságú
vízfelület az előzőekben hivatkozott
elzárások eredményeképpen az 50-es
évektől holtágnak minősíthető. A
holtág (15. kép) vízmélysége 0,5-1,0 m
között van, közvetlen vízutánpótlást a
Ráckevei (Soroksári) Duna felől nem
kap, kizárólag az altalajon keresztüli
talajvízszivárgás frissíti az Ágat. A
valamikori vízterület napjainkra sajnos
csak foltokban maradt meg, szélessége
10-50 m között változik. A holtág
feliszapolódottságában nagy szerepet
játszott, hogy a településről három,

15. kép (fotó: Papanek L.)
csapadékvíz elvezető csatornát is rákötöttek, amelyek a jórészt burkolatlan utakról,
közterületekről jelentős mennyiségű hordalékot szállítanak a holtágba. Az Önkormányzati
tulajdonban lévő holtág élővé tételét a tulajdonos szorgalmazza, de erre ez idáig nem került
sor, noha megmentése csak sürgősen elvégzett beavatkozással lehetséges.
5.2.5. TAKSONYI HÓKONY
A valójában öböl jelleget mutató vízterület (16. kép) a Ráckevei (Soroksári) Duna 41+10042+100 fkm szelvényei között a főmeder bal oldalán található, Taksony közigazgatási
területén. A mintegy 1000 m hosszúságú, 70-100 m szélességű, 0,5-1,5 m mélységű vízfelület
elsősorban különleges növényvilága miatt érdemel figyelmet.
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Megtalálhatók itt többek között a
tündérrózsa, a vízitök a súlyom és
más értékes, szép növényfajok.
Ugyancsak
kiemelkedő
értéket
képvisel a hókony és környezetének
állatvilága is. Az idősebb horgászok
halban
gazdag
vízterületként
emlékeznek a hókonyra. 2003-ban a
hókony teljes körű (természet és –
környezetvédelmi,
illetve
vízgazdálkodási) felmérésére került
sor, ennek alapján került sor a további
tennivalók,
feladatok
meghatározására. A hókony a Dunaág egyik érintetlensége miatt legszebb
vízterülete,
revitalizációját
a
természeti értékek hosszú távú
megtartása teszi szükségessé.

16. kép (fotó: Papanek L.)

5.2.6. TAKSONYI HOLTÁG
A vízterület (17. kép) a Ráckevei
(Soroksári) Duna 40+000-42+700
fkm szelvényei között, meder bal
oldalán,
Taksony
település
közigazgatási
területén
van.
Valójában mellékág, mégpedig alsó
vége felől közvetlen kapcsolatban
van a Duna-ággal. A vízterület
hossza 2200 szélessége 20-60 m
között változik, a víz mélysége 0,51,8 m közötti. Az ágat, az alsó
torkolatától számított 1 km-re közúti
híd keresztezi. A híd, a részben
mezőgazdasági művelésű, részben
17. kép (fotó: Papanek L.)
üdülőkkel borított Taksony-sziget
megközelítését teszi lehetővé.
A holtág felső, tehát a híd fölötti része, jelentősen feliszapolódott, vízinövényzettel sűrűn
benőtt. A vízterület híd alatti szakaszán a meder közepén úszóláp foltokkal színesített nádas
sáv húzódik, mely mindenképpen védelemre érdemes. Megemlítjük, hogy a holtág alsó
szakaszán a település felőli ágrészben 1987-ben kisebb volumenű kotrásra került sor. Az
állami tulajdonú vízterület további biztonságos fennmaradásához a meder sürgős
iszaptalanítása elengedhetetlen feladat. A rendezést az Önkormányzat is szorgalmazza.
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5.2.7. DUNA-SZIGETI MELLÉKÁG
A
népnyelv
által
„tűzoltó
hókonyként”,
illetve
„Gubovics
öbölként” is emlegetett, középen
elzárt, valaha egybefüggő vízterületet
(18. kép) alkotó mellékág a Ráckevei
(Soroksári) Duna 37+000-38+100
fkm szelvényei között, a meder jobb
oldalán,
Szigethalom
és
Szigetszentmiklós
településeken
található. A vízterület kettévágására a
Duna-ág főmedrét keresztező közúti
híd megépítése miatt került sor. Az
elzárás következtében a mellékág –
átfolyás hiányában – jelentős
18. kép (fotó: Papanek L.)
mértékben feltöltődött (a vízmélység
jószerivel az 1 métert is alig haladja
meg).
Élővé tételét mindkét Önkormányzat és a helyi civil szervezetek is komolyan szorgalmazzák.
Az ág alsó részén gyönyörű, sekélyvizű, úszólápokkal borított lagúnák találhatók. A Duna-ág
mellék és holtágai közül egyik legrosszabb helyzetben éppen a Duna-szigeti mellékág van,
rehabilitációja sürgető feladat.
5.2.8. DOMARIBA-SZIGETI MELLÉKÁG
A mellékág (19. kép) a Duna-ág bal
oldalán a 33+200-35+500 fkm
szelvények között, Dunavarsány
település közigazgatási területén
helyezkedik el. A szigeten, amely a
Pilisi Erdőgazdaság kezelésében van,
szép tölgyerdő található. A 3500 m
hosszúságú mellékág szélessége 1020 m közötti, míg a víz mélysége
0,5-1,3 m között van. A vízterület
alsó torkolatának környéke mintegy
400 m hosszúságban olymértékben
feltöltődött, hogy a víz szinte
teljesen eltűnt a mederből. A
19. kép (fotó: Papanek L.)
mellékágat az alsó torkolattól
néhányszáz méterre több olajszállító vezeték keresztezi. A meder jelentős mértékben
feliszapolódott, illetve vízinövényzettel való benőttsége is számottevő. A mellékágon –
figyelembe véve a fent említett vezetékeket is – csak kisebb nagyságrendű beavatkozást
célszerű elvégezni. Ilyen például az alsó torkolat megnyitása, kisebb iszapkotrás, a mederbe
dőlt fák eltávolítása, stb. Az előbb felsorolt feladatok elvégzése a mellékág megőrzése miatt
sürgős. A kisebb mértékű revitalizáció után a sziget és a hozzá tartozó mellékág az itteni
ökológiai értékeket bemutató tanösvény céljára lehet alkalmas. Ehhez a szigeten lévő,
engedély nélkül létesített partszéli épületek elbontása is szükséges.
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5.2.9. SZIGETCSÉPI HOLTÁG
A holtág (20. kép) melyet a
népnyelv
„Bobonkov
szakadéknak” is hív, a Ráckevei
(Soroksári) Duna 32+000 fkm
szelvény
magasságában,
Szigetcsép közigazgatási területén
fekszik. A 2300 m hosszúságú,
20-80 m szélességű 1,0-2,5 m
mélységű vízterület az 1876-os
jeges árvíz miatt a Tököl alatt
lévő
„Busszista”
tónál
bekövetkező
töltésszakadásnak
köszönheti létét (az átfolyó
víztömeg alakította ki a holtág
medrét). A vízterületet az 5101
20. kép (fotó: Papanek L.)
sz. út keresztezi, a két rész közötti
kapcsolatot csőáteresz biztosítja. Az ágnak a Ráckevei (Soroksári) Duna felőli ágát a ’80-as
évek végén kotorták. Ez a mederszakasz rendkívül változatos képet mutat, félsziget is
található itt. A Duna-ágtól távolabb eső vízterület a szukcesszió jeleit viseli magán. A
mederüledék (iszap) eltávolítása középtávon javasolt. Sürgősen megoldandó viszont a holtág
északi végén illegálisan lerakott építési törmelék elszállítása.
5.2.10. CSUPICS-SZIGETI MELLÉKÁG
A mellékág (21. kép) a Ráckevei
(Soroksári) Duna 30+400-32+000 fkm
szelvényei között a jobb oldalon,
Szigetcsép település közigazgatási
területén fekszik. A felülről elzáródott
mellékág hosszúsága 130 m, szélessége
70-120 m között változik, míg
mélysége 1,0-2,0 m közötti. A
Ráckevei (Soroksári) Duna talán
legváltozatosabb,
természeti
értékekben
leggazdagabb,
védett
területe a Csupics-sziget - vagy Nagysziget - és környezete. A Duna-ág
úszólápjainak feltárása ezen a helyen
21. kép (fotó: Papanek L.)
figyelemreméltó eredményeket hozott.
A láptó, úszóláp, láprét, rekettyés, láperdő szukcessziós sor és átmenetei közül itt szinte
valamennyi megtalálható, igen gazdag növény-és állatvilággal. A mellékág
feliszapolódottsága és vízinövényzettel való benőttsége közepes mértékű. A meder kotrása,
azaz a fenékiszap eltávolítása, a természeti értékek teljes körű védelme mellett, középtávon
mindenképpen indokolt.
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5.2.11. CSEKE-SZIGETI MELLÉKÁG
A mellékág (22. kép) a
Ráckevei (Soroksári) Duna
27+700-28+300
fkm
szelvényei között a meder bal
oldalán, Áporka közigazgatási
területén fekszik. A halban
rendkívül gazdag vízterület
medrét a ’80-as évek közepén
kotorták. Ennek következtében
a jelenleg 650 m hosszúságú
20-40 m szélességű mederben
1,8-2,2 m-es vízmélység van.
A mederszélet, a szigeti
oldalon sok szép, időskorú fa
szegélyezi.
22. kép (fotó: Papanek L.)
A mellékág helyzete viszonylag megfelelőnek mondható, így beavatkozásra középtávon van
szükség.
5.2.12. RAFFÁS-SZIGETI MELLÉKÁG
A mellékág (23. kép) a Duna-ág
25+8700-26+450 fkm szelvényei
között,
a
mederközépen,
Szigetszentmárton
közigazgatási
területén helyezkedik el. A szigeten
üdülők találhatók. A mintegy 650 m
hosszúságú 90-110 m szélességű,
1,7-2,1 m mélységű mellékág
helyzete,
állapota
viszonylag
megfelelőnek
minősíthető.
Feliszapolódottsága
és
vízinövényzettel való benőttsége
mérsékelt. A meder állapotát
javítani
hivatott
beavatkozás
hosszabb időtávlatban célszerű.

23. kép (fotó: Papanek L.)
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5.2.13. SÓSKÁS ÉS CIFRUS-SZIGETI MELLÉKÁGAK
A
két
kisebb,
jószerével
egybefüggő mellékág (24. kép) a
Ráckevei
(Soroksári)
Duna
24+450-24+900 fkm szelvényei
között, a meder jobb oldalán,
Szigetszentmárton
település
közigazgatási területén található.
Együttes
hosszuk
450
m,
szélességük 40-90 m között,
mélységük 1,5-1,7 m között van. A
mellékágak
mindkét
oldalán
erőteljes a nádas képződés, a
feliszapolódás.
Az
ágak
rehabilitációja
középtávon
végzendő el.

24. kép (fotó: Papanek L.)
5.2.14. ANGYALI-SZIGETI LAGÚNA

Az Angyali-szigetet átszelő, lagúna jellegű vízterület (25. kép) a Ráckevei (Soroksári) Duna
23+500-23+800 fkm szelvényei között, Ráckeve város közigazgatási területén található. Az
ág mindkét partját fűz és nyárfaligetek határolják.
A vízterület hossza 470 m, szélessége
10-20 m, mélysége 0,5-1,20 m között
alakul. (Itt említjük meg, hogy az
Angyali-sziget
jobb
oldali
ága
gyakorlatilag ugyanolyan méretekkel szélesség, mélység, stb. - rendelkezik,
mint a főmeder, így végső soron akár
főágnak is kezelhető.) A lagúna
feliszapolódottsága erőteljes és ennek
következtében a komoly mértékű
hínárosodás veszélyezteti a vízterületet.
A vízterület állat és növényvilága
rendkívül gazdag, egyebek között
tőzegpáfrány és úszóláp-foltok, az
állatvilágot illetően pedig elsősorban a
mocsári teknősök érdemelnek említést.
A lagúna mielőbbi rehabilitációja azért
indokolt, mert ennek hiányában a szép és
értékes vízterület rövid időn belül
végérvényesen eltűnhet. Elsősorban a
lagúna torkolati szakaszainak kitisztítása
szükséges,
hiszen
egy
esetleges
kényszerű Duna-ági vízszintcsökkenés a
25. kép (fotó: Papanek L.)
lagúnát
lefolyástalan
területté
változtatja.
Ez a gazdag növény-és állatvilág számára katasztrofális következményekkel járhat.
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5.2.15. A BALABÁN ÁROK
A mellékág (26. kép) a Ráckevei (Soroksári)
Duna 19+900-21+200 fkm szelvényei között
a meder bal szélén Ráckeve város
közigazgatási területén található. A 1300 m
hosszúságú, 10-15 m szélességű vízterület
mélysége 1,0 m körül van. Halívás
szempontjából fontos, a jövőben is
megőrzendő terület. A mellékágat szép,
időskorú fák határolják. A ’70-es évek végén
az ágon kisebb kotrást végeztek, ennek hatása
azonban igen mérsékelt. A vízterület
erőteljesen feltöltődött, a mederfeneket
vastagon borító iszap eltávolítása sürgős és
fontos feladat. Ugyancsak lényeges lenne az
engedély nélkül elvégzett mederbetöltések
felszámolása is.
26. kép (fotó: Papanek L.)
5.2.16. SENKI-SZIGETI MELLÉKÁG
A mellékág (27. kép) a Ráckevei
(Soroksári) Duna 18+100-18+450
fkm szelvények között, a meder bal
oldalán,
Ráckeve
város
közigazgatási területén fekszik. A
mellékág hossza 350 m, szélessége
30-50 m, mélysége 1,5-1,8 m
között van. Az állandó lakossággal
nem rendelkező szigeten kemping
üzemel.
Területét
szemet
gyönyörködtető, sűrű erdő borítja.
A mellékág feliszapolódottsága
közepes, a rehabilitáció elvégzése
azonban középtávon mindenképpen
indokolt.

27. kép (fotó: Papanek L.)
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5.2.17. KEREKZÁTONY-SZIGET
A mellékág (28. kép) a Ráckevei
(Soroksári) Duna 16+400-17+800
fkm szelvényei között a meder bal
oldalán,
Ráckeve
város
közigazgatási területén fekszik. A
szigeten és a vele szemben lévő
parton üdülőingatlanok találhatók.
Az 1600 m hosszúságú, 140-160 m
szélességű
mellékág
mélysége
átlagosan
2,0
m.
Az
ág
feliszapolódottsága nem jelentős,
rehabilitációja hosszabb időtávban
aktuális.
28. kép (fotó: Papanek L.)
5.2.18. SZIGETBECSEI HOLTÁG
A holtág (29. kép) a Ráckeve-Soroksári Duna-ág jobb partján, a régi folyómederben alakult
ki. Közigazgatásilag Szigetbecse községhez tartozik. Hossza 2,7 km, átlagos szélessége 50 m,
vízmélysége átlagosan 1,2 m. Szigetbecse Önkormányzata a holtág területének jelentős részét
tulajdonba vette. Medre erősen feliszapolódott, szélei vízi növényzettel sűrűn benőttek, a víz
minőségét nem lehet jónak nevezni, az eutrofizáció jelei markánsan mutatkoznak.
A holtágnak a Duna-ágból való
vízpótlása nem megoldott, vize
belvizekből,
belterületi
csapadékvizekből és felszín alatti
szivárgás útján pótlódik. Alsó
végénél halkeltető, ivadéknevelő
tavak
vannak.
A
holtág
rehabilitációja sürgősen elvégzendő
feladatot jelent (5 éven belül). A
vízterület
természetvédelmi
szempontból rendkívüli jelentőségű.
Az állóvízi zonáció tagjai közül
megtalálhatók itt a lebegő és
gyökerező
hínártársulások,
a
víztükröt keretező nádas-gyékényes
vízinövényzet, illetve a sásrétek. A
partszéleket
rekettyefüzesek
szegélyezik. A holtág melletti,
hajdanvolt szigeten a galériaerdő
időskorú fűz-és nyárfái kisebbnagyobb megszakításokkal követik
az ág ívét. A vízterületen jól
megfigyelhető az úszóláp képződési
folyamat.
29. kép (fotó: Papanek L.)
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A botanikusok véleménye szerint a Ráckevei (Soroksári) Duna úszólápjainak, úszó gyepeinek
legdélebbi kiterjedése Szigetbecse környékén található. A holtágon – háborítatlansága miatt –
igen gazdag madárvilág található. A nádi énekesmadarak több faja mellett kiemelkedő
jelentőségű egy másik énekesmadár faj, a halvány geze jelenléte. A holtág számára
ugyanakkor a legnagyobb veszélyt a mind jobban felgyorsuló eutrofizáció jelenti. Emiatt a
holtág revitalizációja sürgősen elvégzendő feladat.
5.2.19. DÖMSÖDI HOLTÁG
A holtág (30. kép) Ráckeve-Soroksári Duna egykori mellékágából alakult ki a Duna-ág bal
partján. Közigazgatásilag jórészt Dömsödhöz, kisebb részben Ráckevéhez tartozik. Hossza
6500 m, átlagos szélessége 28 m, átlagos vízmélysége 1,5 m. A holtág felső végén lévő zsilip
segítségével vízszintje szabályozható, vize pótolható. Medrének állapota a rendszeres
fenntartási a munkáknak köszönhetően
közepesnek
mondható.
A
víz
minősége valamivel rosszabb a Dunaágban lévő víz minőségénél, az
eutrofizálódás jelei is megfigyelhetők.
Dömsöd
elvégzett
csatornázásiszennyvízelvezetési
munkálatainak
befejezésével a holtág vízének
minősége föltehetően javulni fog. A
holtág kezelői joga 2001-ben átkerült
a megyei FM Hivatalhoz, de valójában
nincs tényleges kezelője. A holtág
rehabilitációja középtávon feltétlenül
indokolt.
30. kép (fotó: Papanek L.)
5.2.20. RÓZSA-SZIGETI MELLÉKÁG
A mellékág (31. kép) a Ráckevei
(Soroksári) Duna 0+800-1+500
fkm szelvényei között a meder
jobb oldalán, Makád és Tass
települések
közigazgatási
területén található. Az ág hossza
700 m, szélessége 150 m körül
van, a víz mélysége helyenként az
5 m-t is eléri. A mellékág bal
partját a Rózsa-sziget határolja. A
mellékág az ország egyik
leghíresebb,
egyben
legfelkapottabb horgászvize is. A
vízterület alsó, a népnyelv
által„Büdös-sarok”-nak nevezett
31. kép (fotó: Papanek L.)
részét
a múltban nevezetes harcsafogó helyként tartották számon.Medrének feliszapolódottsága
csekély, a mellékág vizének minőségét a tervezett Makádi/Tassi többfunkciós műtárgy
megvalósításával és üzemeltetésével együtt járó állandó vízfrissítés is elősegítené.
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5.2.21. ÖSSZEFOGLALÁS
A kiadványban ismertetésre kerültek a Ráckevei (Soroksári) Duna mellék és holtágai, ezek
helyzete és rehabilitációjuk szükségességének ideje. Ki kell emelni, hogy a Duna-ág mellékés holtágainak összes hosszúsága mintegy 32 km, a Ráckevei (Soroksári) Duna teljes
hosszának (57 km) mintegy 56 %-a.
Fontos tényként kell kezelni, hogy a Duna-ág mellék-és holtágait a rendszer feliszapolódása,
illetve a víztestet közvetlenül érő szennyvíz-és hordalékterhelések egyre kilátástalanabb
helyzetbe hozzák.
Komoly gondot jelentett a 2003-as esztendő második felét végig jellemző csapadékhiányos
időszak. A folyamatos Kvassay zsilip szivattyús betáplálással sem lehetett ellensúlyozni a
Ráckevei (Soroksári) Duna rendszerével szemben fellépő vízigényeket, így közel egy méteres
vízszintcsökkenés állt elő. Ez az amúgy is sekélyebb vízmélységű mellékágak egy részét
lefolyástalan területté változtatta, illetve átmeneti kiszáradásukhoz vezetett. A Ráckevei
(Soroksári) Duna feliszapolódott mellékágainak mélyítésével (kotrás) egy újabb kényszerű
vízszintcsökkenés káros hatásai is jelentősen mérsékelhetők.
6. A DUNAÁG REVITALIZÁCIÓJÁNAK LEHETŐSÉGEI
A Ráckevei (Soroksári) Duna jelenlegi vízminőségét, ökológiai állapotát kedvezőtlennek kell
minősítenünk. Az ággal szemben a használatok által támasztott igények feltételei – kiemelten
érintve a természetvédelmi és idegenforgalmi igényeket - csak időben és térben korlátozottan
állnak rendelkezésre. A Duna-ág - nem kis részben az elmúlt évtizedekben többnyire elmaradt
ráfordításoknak „köszönhetően”- az alábbi megoldásokra váró problémákkal küszködik:
A mederben – beleértve a mellék-és holtágakat, hókonyokat – 6-10 millió köbméter
iszap halmozódott fel. Ennek eltávolítása, különösen a sekély mélységű vízfelületek
hosszú távú fennmaradása miatt és a vízminőség javítása szempontjából is
létfontosságú.
A Duna-ágat napi 100 ezer köbméter tisztított és tisztítatlan szennyvíz mennyiség
terheli. A rendszer jelenlegi kedvezőtlen vízminőségi állapotának mindenki által
joggal remélt és várt javításához a szennyvizeket véglegesen ki kell zárni az ágból.
Emellett a Dunaág üdülőterületeit – beleértve a szigeteket is – csatornázni kell, az
összegyűjtött szennyvizet pedig, tisztítás után más befogadóba kell vezetni. Kiemelt
figyelmet kell fordítani a Duna-ág és a hozzá kapcsolódó vízfelületek környezetében
lévő felhagyott vagy illegális hulladéklerakások megszüntetésére és a társadalmi
tudatformálásra.
A Ráckevei (Soroksári) Duna vízminőségének jelentős mértékű javításához a rendszer
vízforgalmát – beleértve a vízbetáplálást és vízleeresztést – biztonságosabbá kell
tenni. Ennek érdekében a Makádi/Tassi vízleeresztő műtárgyat szükséges megépíteni.
Ezáltal a Duna-ág friss vízzel történő ellátása és annak levezethetősége minden
körülmények között biztosíthatóvá válik.
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A Duna-ág és mellékágainak – holtágainak megmentése, a felvázolt gondok
megszüntetése rendkívül fontos feladat. A Ráckevei (Soroksári) Dunához e
vízfelületek elválaszthatatlanul hozzátartoznak, így megmentésük végső soron
a Duna-ág jövője szempontjából alapvető fontossággal bír. A Nemzeti
Fejlesztési Terv II. ütemében a Ráckevei (Soroksári) Duna rehabilitációhoz
kapcsolódóan jó lehetőség kínálkozik az ágak valamikori természetes
állapotának helyreállítására. A Duna-ág rehabilitációjának tervezésénél és
megvalósításánál elsődleges szempont kell az értékes növény és állatvilág
védelme. A megkezdett erőfeszítések folytatásához és remélt közös sikerek
eléréshez kérjük kedves Olvasónk támogatását és segítségét.

32. kép: Dömsödi holtág
(fotó: Papanek L.)
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A kiadványt írta és összeállította:
Jakab Attila (ÖKO Rt.),
Papanek László (Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság)
Készült:
A Kisdunáért Önkormányzati Társulás megbízásából (2005. november.)
„A Homokhátság talajvízszint szabályozási feltételeinek kialakítása, avagy a Kis-duna revitalizációja, különös
tekintettel a várható vízhasználatokkal összhangban a természeti értékek védelmére”
előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján
Címlap:
Angyali-szigeti laguna (fotó: Papanek L.)
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