
A KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 
jelzőszámú program keretében az 
Ormánság vízfolyásainak és vizes 
élőhelyeinek a Drávából történő 
vízpótlása valósul meg. Az Ormán-
ság területén napjainkban - többek 
között - a Dráva fenéksüllyedése 
miatt időszakos vízhiány tapasz-
talható. A természeti értékek fenn-
tartásához vízpótlásra van szük-
ség. A projekt célja az Ormánság 
vízellátásának javítása, a medrek, 
a vizes élőhelyek és erdőterületek 
ökológiailag szükséges vizeinek 
biztosítása a Drávából. 

A Drávából szivattyúzott vizet 
a Drávagárdony közelében épü-
lő vízkivételi mű a NY-K irányú 
vízpótlási főágon keresztül a déli 
irányú alrendszerekbe juttatja.  
Az alrendszerekben a víz visszatar-
tása, átmeneti tározása, szabályo-
zott módon történő levezetése és a 
vízrendszerek közötti kormányzá-
sa, szétosztása valósul meg. 

A Sellyei-és Kápolnai-Gürü 
vízrendszer mederrendezési és 
mederrekonstrukciós munkái a 
Drávaiványi-árkot, a Sellyei-Gürü 
csatornát, az I. Gürü-csatornát, a 
II. Gürü összekötő csatornát és a 
Kápolnai-Gürü-csatornát érin-
tik. Ezeken a vízfolyásokon a ter-
vezett vízkormányzási feladatok 
ellátására duzzasztóműtárgyak, 
oldalműtárgyak épülnek, valamint 
keresztező és átközlekedő műtár-
gyak építése valósul meg. Újonnan 
épülő csatorna biztosítja a vizek 
kormányzását a Kápolnai-Gürü és 
a Zehipuszta-Kemsei árok között. 

A projekt keretében létesülő to-
vábbi új csatornák és műtárgyak 
segítségével biztosítható a Zaláta 
Ó-Dráva és a Bresztik tó vízellá-
tása. Sellye közelében a Sellyei- 
Gürü-csatorna bal partján pedig 
egy tározó is épül. 

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 Sellyei-
és a Kápolnai-Gürü-csatornák 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 sellyei tározó területének 
előkészítése

Új összekötő csatorna 
a Kápolnai-Gürü 
és a Zehipuszta-Kemsei árok között

Sellyei-Gürü-csatorna 
mederrendezése


