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Projekt címe: Takta-övcsatorna természetvédelmi 
rehabilitációja Kesznyéten és Tiszalúc 
között 

Projektgazda megnevezése: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Projekt azonosítószáma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0017 

Támogatás jellege: Vissza nem térítendő 

Támogatási összeg: 135 318 097 Ft 

Saját erő: 0 Ft 

Projekt összes költsége: 135 318 097 Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

A projekt kezdete: 2011. február 25. 

A projekt befejezése: 2013. március 31. 

 
 
Pályázati projekt bemutatása:  
 
A projekt a Takta-övcsatorna Kesznyéten és Tiszalúc közötti szakaszának természetvédelmi 

rehabilitációjára irányul. Az elmúlt évtizedekben a Takta medre annyira feliszapolódott, hogy a 

kisvízi meder vízszállító képessége töredékére csökkent. A nagymértékű degradáció, a náddal 

benőttség kedvezőtlen hatással van az élőhelyekre. A Takta alsó szakasza védett, illetve 

fokozottan védett fajok élőhelyéül és táplálkozó helyéül szolgál, emiatt szükségszerű az ökológiai 

célú vízmennyiség és vízminőség állandó biztosítása. 

Célok: 

A projekt általános célja a Takta-övcsatorna “jó ökológiai állapotának” helyreállítása, az élővilág 

részére a jelenleginél kedvezőbb élettér kialakítása és fenntartása. Közvetlen cél egy változatos 

élőhely kialakítása, mely a térségben előforduló Natura 2000 jelölőfajok létfeltételeit javítja. 

Megvalósított beavatkozások: 

 Mederbe benőtt fák kiszedése a Sajó torkolat és a kesznyéteni árvízkapu között 

 Mederből iszapeltávolítása kétéltű, úszóműre szerelt kotróval (hígiszap elhelyezése a Takta 

balparti árvízvédelmi töltése melletti kubikgödrökben) 

 Fenékgát építése a 3+913 szelvényben, 3 nyílású, betétpallós elzárással 

 Vízmérce elhelyezése a fenékgáton 

Elért eredmények: 

A projekt eredményeképpen 43625 m3 iszap kerül kitermelésre. A természetvédelmi célú 

rehabilitáció 74,0973 m2 területen segíti a védett fajok élőhely-védelmét. Az EU Vízkeret 

irányelveinek megfelelően jelentősen javult vizeink ökológiai állapota. 
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1. Projekt előtti állapot 

 

 

 

2. Projekt előtti állapot 
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1. Rehabilitációt követő állapot 

 

 

 

2. Rehabilitációt követő állapot 
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Kedvezményezett neve: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság  
(3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.) 

 
Elérhetőségei: 
 
3501 Miskolc Pf.:3 
telefon: 46/516-600 
fax:       46/516-601 
email:   em-vizig@em-vizig.hu 
honlap:www.em-vizig.hu 
 

 
Közreműködő Szervezet: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit 

Kft.(1143, Budapest, Váci út 45.)  
  

 
     
Elérhetőségei:  1399 Budapest, Pf.: 67 
telefon: 361/238-6666 
fax:  361/238-6667 
honlap: www.nkek.hu   
    
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638 
nfu@meh.hu • www.nfu.hu 

 
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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