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A pályázatban három f� megoldandó probléma 
került azonosításra

 A projektet az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és Tótkomlós Város 
Önkormányzata által alkotott konzorcium valósítja meg.

A tervezett beruházás Ambrózfalva, Nagyér, Csanádalberti és Tótkomlós 
települések közigazgatási területeit érinti. A fejlesztés a vízfolyás 
Királyhegyesi Száraz-ér és a Sámson-Apátfalvi Száraz-ér szakaszait célozza. 

 A Száraz-ér vízterének ökológiai instabilitása, az id�szakosan rossz 
biológiai vízmin�ség.

 A vízvisszatartás a megfelel� vízi ökoszisztémák kialakulásához nem 
megoldott.

 A természetes vízi vagy vízhez kötött él�helyek mennyiségi és min�ségi 
leromlása.

A Száraz-ér ökológiai állapotának javításához, természetes életközösségeinek, 
a védett fajok állományainak fenntartásához a legfontosabb feladat a víztér 
öntisztuló folyamatainak segítése és a természetes vizes él�helyek 
rehabilitációja.

A tervezett él�hely-helyreállítási (rekonstrukciós, revitalizációs) fejlesztés 
célja a további kiszáradás megakadályozása, vízvisszatartás megvalósítása, az 

A kit�zött célok megvalósítása érdekében a 
kedvezményezett a következ�ket valósítja meg
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 Ökológiai víztározók kialakítása, a tározó helyszínei (a vízvisszatartás 
érdekében) Tótkomlós két belterületi és egy külterületi szakaszán kerültek 
kijelölésre (három helyszínen összesen négy tározó). A tervezett tározók 
teljes területe 25 ha, ezzel együtt a projektben szerepeltetett össz. víztározó 
kapacitás 150 ezer m3.

 Tiltó m�tárgy beépítése, amely zárásával 2 m-es vízszint duzzasztható a 
Királyhegyesi Száraz-éri szakaszon

 16 km csatorna medrének rendezése (a Királyhegyesi Száraz-éri 
szakaszon), amely során, tájidegen fajok eltávolítása és kedvez�bb 
mederállapot kialakítása a cél

 960 db tájra jellemz� �shonos fa- és cserjefajok telepítése
 Idegenhonos fás-szárú növényfajok eltávolítása
 Tanösvény kialakítása (hossza: 1500 m, 7 db bemutató tábla, 1 db megfigyel� 

torony)
 Monitoring eszközök beszerzése

idegenhonos növények további terjedésének megakadályozása, a már meglév� 
állományok irtása, ezáltal a természetes, �shonos növény- és állatfajok 
védelme. További cél az utóbbi évek során kiszorított �shonos fajok számára a 
korábbi kedvez� feltételek visszaállítása, él�helyük védelmének biztosítása, 
összességében a természetvédelmileg kedvez� szukcessziós folyamatok 
feler�sítése. Kit�zött cél, hogy a Száraz-ér védelem alatt álló területén a vizes 
él�hely-rekonstrukciókkal és fejlesztésekkel együtt környezettudatosságot 
növel� bemutató-szemléltet�-oktató eszközrendszer is kiépüljön.
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