
A KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 jel-
zőszámú program vízgazdálkodási 
fejlesztését célzó projekt keretében 
az alábbi hét vízrendszeren történik 
vízgazdálkodási fejlesztés:

1. Korcsina-csatorna vízrendszer
2. Siópusztai-árok vízrendszer
3. Körcsönye-csatorna 

vízrendszer 
4. Sellyei, Kápolnai, Gürü 

vízrendszer
5. Vejti–Lúzsoki vízrendszer
6. Fekete-víz vízrendszer
7. Pécsi-víz vízrendszer

A Siópusztai-árok vízrendsze-
rén található a tervezési terület 
vízfolyásainak, vizes élőhelyeinek 
vízpótlását biztosító Drávagárdony 
közelében épített 5 m3/s kapacitású 
vízkivételi mű. 

A vízkivételi műből zárt vezeté-
ken, majd egy csillapító műtárgyon 
keresztül jut a víz a Siópusztai-árok, 
a Lugi-csatorna, és a Körcsönye-csa-
torna nyomvonalán szelvénybő-
vítéssel kialakított Főcsatornába. 
A Főcsatornába szivattyúzott víz 
biztosítja a vízfolyások és vizes élő-
helyek vízpótlását. A Főcsatorna 
Siópusztai-árok vízrendszert érintő 
szakaszára 5 m3/s szivattyúzott víz 
kerül betáplálásra, melyből a Sió-
pusztai-árok D-i ága felé 300 l/s jut-
tatható. 

A Siópuszta-árok vízrendszeren 
közel 8,5 km meder kotrási mun-
káival, 4,7 km hosszú meglévő csa-
tornaszakasz szelvénybővítésével, 
valamint 2,7 km új meder és 20 új 
vízkormányzó és szabályozó mű-
tárgy építésével történik meg a Sió-
puszta-árok menti erdős területek, a 
Kanszki-berek és a Felsőszentmár-
toni holtág vízpótlása. 

A projekt keretében a főcsator-
na szelvénybővítése és az új üzemi 
vízszintek miatt több közút átere-
szének átépítése, valamint a mellék-
vízfolyásokon új átereszek és csap-
pantyús műtárgyak létesítése vált 
szükségessé. 

A projekt megvalósulásával a terü-
leti vízgazdálkodás lehetővé teszi a 

táj változatosabbá tételét, a gazdál-
kodásokban megnőhet az erdők, a 
rétek, kertek, gyümölcsösök szerepe, 
így vonzóbbá válik a térség a turiz-
mus számára, és ezáltal megnő a hát-
rányos helyzetű ormánsági lakosság 
jövedelemteremtő lehetősége is.

A projekt tervezési és kivitelezési 
munkáit az Aquaprofit Zrt. végzi.  
A tervezési munkák ez év áprilisá-
ban véget érnek, a kivitelezési mun-
kák befejezése 2021 végére várható. 

További információ:
Cser Valéria projektmenedzser, 
tel.: +36 72 506 306; 
cser.valeria@ddvizig.hu;
osdravaprojekt.ovf.hu; www.ovf.hu; 
www.ddvizig.hu

Fejlesztések a Siópusztai-árok vízrendszerén
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma 
bonyolítja le a „Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban” 
elnevezésű, nagy jelentőségű vízügyi beruházást. A projekt 13,42 milliárd Ft vissza nem té-
rítendő európai uniós forrásból valósul meg a Széchenyi 2020 – Környezeti és Energiahaté-
konysági Operatív Program keretében.

A Kanszki-berek és a Felsőszent-
mártoni tó összekötő árkánál lévő 
átközlekedő műtárgy

Összekötő építése  a Kanszki-berek 
és a Felsőszentmártoni tó között

A Főcsatorna és Potony-Tótújfalu 
közti közút keresztezésében épült 
keretelemes áteresz

A Siópusztai-árok déli ágának 
mederrendezési munkái


