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Problémafelvetés, célkitűzés 

Hazai folyóink közül a Dráva természetessége kiemelkedő. A folyót kísérő Natura 2000 

élőhelyek állapota viszont romlik, mivel a folyó medre és vele együtt a talajvízszint is 

süllyed. Emiatt nem megfelelő a folyóparti élőhelyek vízellátása. A Drávát a folyószabá-

lyozások óta érő emberi beavatkozások hatásai sokrétűek az élővilágra nézve, és az em-

berek életére is komoly hatással vannak. A tapasztalt negatív folyamatok egymásra 

épülése miatt a hatások elemzése és a megoldás megtervezése komplexitást kíván. 

Ennek a problémának a vizsgálatára és lehetséges megoldási javaslatok megtételére indí-

totta a WWF és a DDVIZIG a LIFE17NAT/HU/000577 „Dráva folyómenti területhasz-

nálatok vizsgálata és tervezett beavatkozás-típusok hatásvizsgálata a 0 fkm – Mura-

torkolat közötti szakaszon” című kutatási programját, melyben a PTE TTK Földrajzi és 

Földtudományi, valamint Biológiai Intézetének munkatársai is részt vettek. 

Tanulmányunk a munka első lépéseként létrehozott térképszerkesztési és geoinformati-

kai munkákról számol be. Ennek során először lehatároltuk a Dráva nagyvízi árterét a  

0 fkm és a Mura-torkolat között. Másodszor pedig műholdfelvételek feldolgozásával meg-

szerkesztettük a Dráva nagyvízi mederrel érintett területének területhasználati térképét. 

Rögtön a tanulmány elején definiálnunk kell néhány alapfogalmat. A vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú mellékletének 12. pontjá-

ban, valamint a) és b) alpontjában jelennek meg a meder – nagyvízi meder és nagyvízi 

mederkezelés fogalmai: 

̶ meder: „a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló természetes mélyedés vagy kié-

pített terepalakulat, amelyet meghatározott partvonalig a víz rendszeresen elborít”; 

̶ „nagyvízi meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz 

levonulása során a víz rendszeresen elborít, és amelyet a mértékadó árvízszint vagy 

az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki”; 

̶ „nagyvízi meder kezelés: a terület hasznosítása és használata, a terület felmérése és 

nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása érdekében végzett tevékenység.” 



Morva Tamás, Gyenizse Péter, Ortmanné Ajkai Adrienne, Lóczy Dénes, Halmai Ákos, Pirkhoffer Ervin – A Dráva nagyvízi meder 

területhasználati térképe 

Füleky György emlékkonferencia - A Táj változásai a Kárpát-medencében, XII. tájtörténeti tudományos konferencia 

76 

A Dráva-folyó és a vizsgált mederszakasz elhelyezkedése, általános jellemzése 

A Dráva az Alpok délkeleti részén eredő vizek fő befogadója, Dél-Tirolban a Karni-Alpok 

nyugati végében ered Olaszország területén 1192 m A. tengerszint feletti magasságban. 

Hossza 733 km, teljes vízgyűjtő területe a Dunába történő betorkolásnál 43238 km2. 

Legnagyobb mellékfolyója a Mura, melyet már Magyarország területén ér el a Dráva 

236,0 – 237,0 fkm közötti szelvényében a bal oldalon. 

A Dráva-folyót topológiai és geográfiai szempontból három egységre osztották fel: 

̶ Felső-Dráva: Villachtól Mariborig, 

̶ Közép-Dráva: Maribortól a Mura-torkolatig, 

̶ Alsó-Dráva: a Mura-torkolattól a Dráva dunai torkolatáig. 

A jelenleg vizsgált mederszakasz az Alsó-Dráva. 

A Dráva a felső szakaszán Olaszország, Ausztria, Szlovénia területén nagy esésű, átlagos 

értéke 2,0–2,5 m/km. A hegyek közül történő kilépését követően vízszínesése kb. a felére 

csökken, majd ezt követően a Mura torkolata környezetében már csak 45–50 cm/km. 

Lefelé haladva, a magyar–horvát szakaszon Vízvár (190 fkm) térségében található még 

egy jelentős eséstörés, melyet követően Barcsig 20–25 cm/km, lejjebb Drávaszabolcsig, 

illetve a torkolatig 7–12 cm/km. 

A Dráva hordalékszállító képessége nagymértékben függ a folyó esésétől és ezen keresz-

tül a víz mozgási energiájától. A Dráva Mura torkolata alatti szakasz által szállított horda-

lék jelentős része a Murából, valamint az áramlás során erodált mederből és partoldalból 

származik köszönhetően annak, hogy a Dubravától felfelé három ország területén (Hor-

vátország, Szlovénia és Ausztria) összesen 22 db vízerőmű létesült, melyek visszatartó 

hatással vannak a hordalékra. 

A meder anyaga, szemszerkezete Vízvárig jellemzően kavicsos (szemcseátmérő 16–52 

mm), Barcsig homokos kavics (szemcseátmérő 0,5–20 mm), lefelé Drávaszabolcsig, il-

letve a torkolatig homok. 

A folyó éves vízjárására a december és március közötti kisvizes időszak a jellemző.  

A hóolvadásból a murai és drávai területekről április-június hónapokban várható a kö-

zépvízhozamot meghaladó érték. Az augusztus–szeptember időszakban ismét kisvizes 

periódusok a jellemzők, majd az október–november ismét átlag feletti hozamokkal jelle-

mezhető. A folyó éves és havi vízjárása a nagy szélsőségektől mentes állapottal jellemez-

hető. A napi vízszint ingadozására az utóbbi 30 évben ugyanakkor ez már nem mondható 

el a dubravai erőmű napi „csúcsüzemű” üzemrendje miatt. Az erőmű üzemrendjének 

hatása miatt főleg a Barcs feletti szakaszon (Őrtilos térségében) még 1–1,2 méteres napi 

vízjáték is előfordul a kisvizes időszakban. 
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Az Alsó-Dráva nagyvízi medrének lehatárolása 

A nagyvízi meder lehatárolásakor a magyar szakaszon a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

által biztosított állományt vettük figyelembe. A horvátországi területekről nem álltak ren-

delkezésre nagyvízi mederhatár adatok, azokat magunknak kellett elkészíteni. A teljes 

Alsó-Dráva nagyvízi meder lehatárolásához elkészítettük a horvátországi területek tölté-

sek és magaspart vonalainak geoinformatikai rétegét. 

A felhasznált adatok a következők voltak: 

̶ EU-DEM v1.0, ami az SRTM és ASTER GDEM kombinálásával készült hibrid 

felszínmodell, amely szintén a teljes vizsgálati területen rendelkezésre áll és első-

sorban a magaspartok vizuális behatárolásához használtuk. 

̶ http://korp.voda.hr/ azon belül http://voda.giscloud.com árvízkockázati térképek, 

melyek tartalmazzák a horvátországi töltések vonalát. 

̶ https://geoportal.dgu.hr 1:5000 méretarányú horvát alaptérkép és ortofotó, vala-

mint a Horvát Köztársaság 1:25000 méretarányú topográfiai térképei. 

 

39. ábra – Az Alsó-Dráva nagyvízi meder kiterjedése (fekete felülettel jelölve, háttér: Openstreet-

map.org) 

A horvát szakaszokon első sorban a hivatalos honlap, a http://voda.giscloud.com töltés 

jelöléseit használtuk, amelyeket kiegészítettük a horvát topográfiai térképek és légifelvé-

telek kiértékelésével, illetve sok esetben használtuk a Google Street View földfelszíni lát-

ványképeit is. A töltéssel nem védett területeken a horvát topográfiai térképek magaspart 

jelölését és szintvonalait, az EU-DEM domborzatárnyékolt rétegét, néhol a II. Katonai 

Felmérés ártér jelöléseit vetettük össze a műholdfelvételekkel. A Dráva torkolata feletti 

13-14 km hosszú szakaszon a Dráva ártere már a Duna árterébe olvad. Ezen a részen 

észak felé a Hulovski-csatornát választottuk határnak. (39. ábra) 
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Az Alsó-Dráva nagyvízi medrének természeti értékei 

̶ A tervezési terület teljes egészében a Dráva árterén helyezkedik el; mint ilyen, 

európai léptékű zöld folyosó, közösségi jelentőségű (NATURA 2000) élőhelyek 

folyamatos láncolata.  

̶ A magyar terület teljes egészében a Duna-Dráva Nemzeti Park része. 

̶ A horvát oldalon természetvédelmi terület a Park prirode Kopački rit. 

̶ Magterülete a Mura-Dráva-Duna Bioszféra rezervátumnak (UNESCO). 

̶ A vizsgálati terület természetvédelmi értékének alapja, hogy természetközeli 

élőhelyek nagy területaránnyal és kiemelkedő gazdagságban fordulnak elő. 

Az Alsó-Dráva nagyvízi meder felszínborítási térképe 

Az Alsó-Dráva területére nem állt rendelkezésre a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 

részletességű naprakész alaptérkép. Ennek elkészítéséhez számos különböző forrásból 

gyűjtöttünk adatokat. Feladatunkat tovább nehezítette, hogy a magyar és horvát oldalon 

sok esetben különböző felbontású és más-más időben készült alaptérképeket, légifotókat 

és műholdképeket felhasználva kellett egységes adatbázist létrehoznunk.  

A következő forrásokat használtuk fel az alaptérképünk elkészítéséhez: 

̶ Corine Land Cover 2018. A CLC adatbázis vektoros formában tartalmaz terület-

használati adatokat egységes formában és a teljes vizsgálati területen rendelkezésre 

áll, azonban térbeli részletességénél pontosabb adatokra volt szükségünk, ezért csak 

a munka előkészítése során tudtuk felhasználni. 

̶ TEIR természetvédelmi és természeti környezetet bemutató adatbázisok. A TEIR 

adatokat a magyarországi nemzeti parki, természetvédelmi területek, valamint a 

védvonalak elhelyezkedésének meghatározásához használtuk fel. 

̶ Magyarországi Erdészeti Webtérkép (https://erdoterkep.nebih.gov.hu/). Az erdő-

térkép fafajokra vonatkozó adatai voltak az elsődleges forrásaink az erdőket 

osztályozó műholdkép elemzéseink során a tanulóterületek meghatározásához és 

az ellenőrzés elvégzéséhez.  

̶ http://www.bioportal.hr/gis/ horvát portál természetvédelmi alaptérképei. 

̶ Sentinel-2 adatbázis (https://scihub.copernicus.eu). A Sentinel-2 műholdképekre az 

erdők osztályozásához volt szükségünk.  

Kézzel digitalizáltuk a légifotón szabad szemmel is jól elkülöníthető kategóriákat: beépített te-

rület; ipari, gazdasági terület; szántóföld; legelő, rét, bokros-cserjés, átmeneti erdő; vízfelület.  

Műholdkép elemzéssel osztályoztuk a fennmaradó területeket: természetközeli kemény-

fás erdő (tölgy, kőris, gyertyán stb.); természetközeli puhafás erdő (nyár, fűz, éger); feny-

ves; invazív fafajok (elsősorban akác, vörös tölgy); vizenyős, mocsaras terület. Ennek során 

a Sentinel-2 Level 2A műholdképek 3, 4 és 8-as, 10 méteres felbontású sávjait, illetve 

tavaszi, nyári, őszi és téli felvételek (tehát összesen 12 sáv) felhasználásával ArcGIS Pro 

szoftverrel osztályoztuk. 
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Az említett területhasználati kategóriák ökológiai–természetvédelmi és vízgazdálkodási–

vízrendezési szempontból az alábbi csoportokra oszthatók: 

A) Ökológiai szempontból értékesebb területek: 

A1) Folyamatos vagy közel folyamatos vízborítást igényelnek, a projekt fő célterületei. 

Indokolt módosításuk ökológiai, illetve árvíztárolási és levezetési szempontokból lehetsé-

ges: 

̶ folyó-, és állóvizek vízfelülete, 

̶ vizenyős terület. 

A2) Több hetes vízborítás kedvező hatású rájuk, és indokolt vízügyi beavatkozással, a 

jobb vízellátás biztosításával minőségük javítható: 

̶ füves területek (mocsárrét, kaszáló, legelő), 

̶ természetközeli puhafás erdő (nyár, fűz, éger stb.). 

A3) Vízborítás nem, de a magas talajvíz kedvező hatású rájuk, és indokolt vízügyi beavat-

kozással minőségük javítható: 

̶ természetközeli keményfás erdő (tölgy, kőris, gyertyán stb.). 

B) Ökológiai szempontból kevésbé vagy nem értékes területek: 

B1) Néhány kivétellel (pl. zöld juhar, amerikai kőris) kedvezőtlen hatással van a hosszan 

tartó vízborítás, visszaszorításuk, ökológiai szempontból értékesebb területté alakításuk 

megfelelő vízügyi beavatkozással elősegíthető: 

̶ idegenhonos és invazív fafajok (elsősorban akác, vörös tölgy), 

̶ fenyves, 

̶ szántóföld. 

B2) Elárasztásuk emberi munka és lakóhelyet érint, illetve jelentős anyagi kárral járhat, 

ezért ezeket érintő vízügyi beavatkozások kerülendők: 

̶ ipari, gazdasági terület, 

̶ beépített terület (település). 

Az ökológiai–vízgazdálkodási szempontú osztályozást megjelenítettük az atlasz lapjain is. 

A térképszelvényezés rendszerének kialakítása és a térképlapok arculata 

Az Alsó-Dráva nagyvízi medrét bemutató térképlapokat 1:10.000-es méretarányban 

szerkesztettük meg egységes országos vetületi rendszerben (EOV). A térképmű szelvé-

nyekre bontásához az EOV szelvényezési rendszerét és annak nem hivatalos kiterjeszté-

sét használtuk a legdélebbi szelvényeknél.  

Azonban az 1:10.000-es méretarányú szelvények nyomtatott változata nagyobb, mint a 

rendelkezésre álló A/3-as nyomtatási formátum. Ezért a 1:10.000-es szelvényeket tovább 
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negyedeltük. Az így kapott térképkivágat, tehát az 1:5000-es EOV topográfiai szelvényé-

nek felel meg. (40. ábra) 

 

40. ábra – Az Alsó-Dráva nagyvízi meder területhasználati térképének szelvényezése 

Minden egyes térképlapon szerepelnek az alábbi elemek (41. ábra): 

̶ térképkivágat (2×3 km területet ábrázol, ¼ normál 1:10.000 kivágatnak felel meg), 

̶ a térképkivágat kerete kívülről el van látva EOV koordinátákkal, 

̶ jobb oldalon jelmagyarázat, 

̶ középen felül a szelvény száma, nyomtatott formában érvényes méretaránya, 

mértékléc és projektmegnevezés olvasható, 

̶ jobb felső sarokban szelvénykereső, pirossal jelölve az aktuális szelvény 

̶ bal felső sarokban a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság aktuális logója. 

A munkánk végeredményeként digitális és analóg formában is megszületett a keresőtér-

képekkel együtt 194 oldal terjedelmű térképsorozat. A 10 méter felbontású Sentinel 

felvételeknek köszönhetően a legkisebb elkülönülő szegmens a terepen 3000 négyzet-

méter kiterjedésű (tehát 0,3 hektár), szemben a CORINE Land Cover (CLC) 25 hektá-

ros minimális egységeivel. 

Tehát munkánk során egyrészt egységes földrajzi módszertan alapján elvégeztük a Dráva 

teljes magyar szakaszán és a horvátországi szakasz nagyobb részén a nagyvízi meder le-

határolását, másrészt geoinformatikai módszerekkel a korábbiakhoz képest sokkal jobb 

felbontású területhasználati térképet is készítettünk a vizsgált területről. 
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41. ábra – Egy példa a megszerkesztett térképlapokra 




