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A tatai Öreg-tó Európa egyik legfontosabb vadlúd-telelőhelye

A nemzetközi természetvédelmi jelentőség speciális szempontok 
figyelembe vételét teszi szükségessé a tervezéskor



„Ramsari Város” (Wetland City) cím is kötelez



Előzmény: a tó délnyugati öblének 
rekonstrukciója (2012)



Tatai Öreg-tó rehabilitációja I. ütem 2010-2012



Napjainkban



Különösen fontos, hogy a délnyugati öböl az ott 
megtelepedett növény- és állatfajok megőrzése 

érdekében ZAVARTALAN maradjon!
(sup, kajak, csónak kizárása)





A most látható fűz-nyár 
ligeterdő az 1987-es 

kotrást követően nőtt fel 
az egykori zagytéren



Milyen élőhely rehabilitációra gondoltunk?



Az öböl rekonstrukció négy fő célja:

1. Vízminőség-javítás: zegzugos ágrendszerben lassan áramló víz, 
intenzív tápanyagfelvétel, szennyeződések lerakódása

2. Ökológiai szerep: vizes élőhely fejlesztés, vízi 
makrogerinctelen és gerinces fauna biodiverzitásának növelése 

3. Aktív turizmus helyszíne: 2000 méter csónakút, 800 méter 
pallósétány, egyedi, Tatára jellemző turisztikai vonzerő

4. Környezeti nevelés, ismeretszerzés: csónakos tanösvény, 
játszva tanulás

Összességében a Ramsari Egyezményben is nevesített 
„bölcs hasznosítás” elve érvényesülne



Az érintett erdőkoszorú látképe a Fáklya utca felől

Az egykori iszaptéren felnőtt 30 éves fűz-nyár erdő

A tervezett vizes élőhely és az Öreg-tó közötti töltés

Az erdőben még kivehetők a régi szivárgó árkok nyiladékai

A tervezett lagúna mai állapota



Milyen élőhely rehabilitációra gondoltunk?

Átnézeti helyszínrajz



Milyen élőhely rehabilitációra gondoltunk?

• Fényes láperdejéhez hasonló élőhely
• A fűz és nyárfa egyedek többsége 

megmaradna és evezhető mélységű 
víz áramlana a fás szigetek között



Főbb projektelemek:

• Határoló töltések 
megerősítése

• Szigetek kialakítása 
• Ágrendszer kotrása 
• Csónakkikötő-szolgáltató 

pont építése
• Jelkép/emlékmű 

tervezése, építése
• Kilátó, hidak, zsilipek, 

kerítés 



Koncepcionális kérdés:

Legyen-e itt a lagúna 
szélén „madárszínház”?

Máté Bence természetfotós 
a Hortobágyra álmodott 
ilyent, csak azt sokkal 
nagyobb volumenben.

Tata egyedülálló épített 
örökségének és a vadludak 

látványa veti fel ezt a 
kérdést, melynek 

lehetőségeit, hatásait még 
mérlegelni szükséges.



Feladatok:

- Geodéziai felmérés (elkészült)
- Vízjogi létesítési engedély és 
környezetvédelmi engedély 
megszerzése, ehhez:

• Tervezés
• Előzetes Vizsgálat (netán: 

környezeti hatásvizsgálat),
• Natura 2000 hatásbecslési 

dokumentáció
• Élményelemek tervezése
• Építészeti tervezés
• Jó pályázat!

Nehézség:
• Üzemtervezett erdő
• Kiemelt természeti védettség
• Finanszírozás



A továbbtervezés alapját jelentő geodéziai felmérést 
a Hydroprofil Kft. készítette el

• mm-pontosságú felmérés, szintvonalas térkép
• növényzetborítottság, 20 cm-nél nagyobb átmérőjű fák bemérése

Kiemelt cél: 
minél több fát megtartani!

Faállomány a területen:
20-40 cm átmérő: 484 db

40 cm átmérő felett: 396 db

Öreg-tó



Interaktív, közösségi tervezést szeretnénk!



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET 
ÉS A PÁRBESZÉDET!
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