
A KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 
jelzőszámú program keretében az 
Ormánság vízfolyásainak és vizes 
élőhelyeinek a Drávából történő 
vízpótlása valósul meg. A Drává-
ból szivattyúkkal továbbított víz a 
Siópusztai-árok, a Lugi-csatorna és 
a Körcsönye-csatorna nyomvona-
lán szelvénybővítéssel kialakított 
Főcsatornába jut, és innen kerül 
szétosztásra a projekt további te-
rületein. 

A Körcsönye-csatorna vízrend-
szerén a Főcsatorna és annak mű-
tárgyai, valamint egy vizes élőhely 
létesül. A Lugi-csatorna és a Korcsi-
na-csatorna torkolatában a víz egy 
bújtató műtárgyon keresztül kerül 
továbbításra, amely létesítmény 
hazánkban ritkaságnak számít.  
A torkolattól a Körcsönye-csatorna 
végpontjáig egy összekötő csatorna 
épül. Az 5808.j. Szigetvár-Drávafok 
összekötő út 18+400 km szaka-
szában lévő közúti híd átépítés-
re kerül. A Körcsönye-csatorna 
mederrendezése teljes egészében, 
mintegy 14,8 km hosszban törté-
nik. A Körcsönye-csatorna menti 
területek vízkormányzása, az át-
közlekedések biztosítása és a ké-
sőbbi vízhasznosítási lehetőségek 
biztosítása céljából számos új mű-
tárgy is épül, továbbá a Főcsatorna  
10+771-11+442 szelvényei között 
található természetes mélyvonulat 
mentén, Körcsönyepusztán, egy 
látványos vizes élőhely kerül kiala-
kításra.

A Főcsatorna alsó szakaszát al-
kotó Körcsönye-csatorna befoga-
dója a Fekete-víz. Az itt található 
torkolati műtárgy is felújításra ke-
rül a projekt keretein belül.

A projekt megvalósulásával a 
területi vízgazdálkodás lehetővé 
teszi a táj változatosabbá tételét, a 
gazdálkodásokban megnőhet az 
erdők, a rétek, kertek, gyümölcsö-
sök szerepe, így vonzóbbá válik a 
térség a turizmus számára, és ez-

által megnő a hátrányos helyzetű 
ormánsági lakosság jövedelemte-
remtő lehetősége is.

A projekt tervezési és kivitelezési 
munkáit az Aquaprofit Zrt. végzi. 
A tervezési munkák ez év áprili-
sában véget érnek, a kivitelezési 
munkák 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 Körcsönye-csatorna 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 Lugi-csatorna és a Korcsina-csatorna 
torkolatában készülő műtárgy építése, jobb 
oldalon az újonnan épülő Lugi-csatornát a 
Körcsönye-csatornával összekötő csatorna

Vizes élőhely kialakítása 
Körcsönyepuszta területén

Műtárgy építési munkálatok 
a Lugi-csatorna és Korcsina-csatorna 
torkolatában


