Természetvédelmi oltalom alatt álló
területek a Rába mentén

Az év folyója program
A WWF Magyarország Az év folyója című programjának
célja a hazai folyók állapotának felmérése, természeti értékeinek hangsúlyozása, a problémák felderítése, és megoldásukra javaslatok, akcióprogramok kidolgozása.
Elsőként a Rábát választottuk az év folyójának. Szakmai
partnereink és az önkormányzatok azt javasolták, hogy
hazánk egyik legtermészetesebb állapotú folyója ne csak
az év, hanem az egész évtized folyója legyen. Értékeinek
megőrzése és a folyó jó ökológiai állapotának fenntartása
mindannyiunk érdeke.

Nemzeti Parkok:
1. Fertő--Hanság
Nemzeti Park
2. Őrségi Nemzeti Park
Tájvédelmi Körzetek:
1. Soproni TK
2. Kőszegi TK
3. Ság-hegyi TK
4. Somló TK
5. Magas-Bakonyi TK
6. Pannonhalmi TK
7. Szigetközi TK

A Rába sokoldalúsága, változatossága miatt a tíz éves
folyógazdálkodási akcióprogram program keretében
szerzett tapasztalatok hazánk más folyóin is sikerrel
alkalmazhatóak lesznek, modellként szolgálhatnak.
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A kavicszátonyok ritka fészkelője a kis lile (Charadrius
dubius) Fotó: Barkóczi Csaba
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A kiadványt támogatta:
Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a

Forrás: Belényesi Márta, SZIE-KGI

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Az évtized folyója
a Rába

Tények a Rábáról

10 ÉV – 10 FELADAT

A Rába, Nyugat-Magyarország legjelentősebb folyója ökológiai folyosóként köti össze az Őrség és a Kisalföld eltérő jellegű, változatos tájait. Ausztriában 1200 m magasságban ered, Magyarországot Alsószölnöknél éri el 228
m-en, teljes hossza 322 km, melyből 211 km alkotja magyarországi szakaszát. Vízgyűjtő területének háromnegyede az országhatáron belül terül el.

A folyó természetes állapotának
megőrzése

Az idegenforgalmi terhelés
összehangolása a folyó adottságaival

1. Természetes folyószakaszok megtartása a
jellemző állat és növényvilág megőrzésével.
2. A folyó hosszirányú átjárhatóságának biztosítása, hallépcsők kialakítása.

8. Ökoturizmus feltételeinek megteremtése.
9. Szabadidős tevékenységek összehangolása
a folyó jó ökológiai állapotának elérésével.

A Rába forrása Ausztriában,
a Passali-Alpokban található,
ahonnan gyors folyású,
nagy esésű patakként
zúdul lefelé
a Passaili-medencébe
Fotó: Ecology in Progress

Az első folyógazdálkodási terv
Az elmúlt években megkezdődött a Rába újszerű, integrált folyógazdálkodási tervének elkészítése. Magyarországon ilyen munkára eddig még nem került sor. A terv jelentősége abban rejlik, hogy a folyószabályozást felváltja
a folyógazdálkodás, amelyben kiemelt szerepet kap a vízügyi, természetvédelmi és önkormányzati célok összehangolása. A tervezési munkát a Folyógazdálkodási Tárcaközi Bizottság felügyelete mellett a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium irányításával és szervezésével a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság végzi. A tervezési folyamat alkalmazkodik az Európai Unió Víz Keretirányelvéhez, a teljes magyarországi Rába-szakaszon folyik, közel 40 települést, valamint az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságot és a
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot is érinti.

Vízitúrázók a Rábán. Fotó: NYUDUVIZIG

A program kiterjesztése a vízgyűjtőre
A szigetközi mintára a Rábán is megoldódhat a halak
akadálytalan vándorlása (Denkpáli hallépcső) Fotó: Haczai Zoltánné

10. A folyógazdálkodás kiterjesztése a Rába vízgyűjtőjére nemzetközi együttműködéssel.

3. Keresztirányú átjárhatóság biztosítása, mentett
oldali területek, holtágak újjáélesztése.
4. Ártéri és hullámtéri gazdálkodás illesztése az
ökológiai folyosók biztosításához.

Gazdálkodás a vízkészletekkel,
szükséges beavatkozások, kezelések
5. Vízminőség javítása, vízkészletek biztosítása.
6. Árvízi biztonság megteremtése a természetes állapot fenntartása mellett.
7. Mérnökbiológiai módszerek alkalmazása a szükséges folyószabályozási beavatkozásoknál (természetes alapanyagú part és töltésvédelem).

A Rába ma is hosszú szakaszon szabadon kanyarogva
építi és rombolja medrét. Fotó: Dr. Markovics Tibor

