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A Baja-Bezdáni-csatorna térségének
komplex vízgazdálkodási fejlesztése

JOGI NYILATKOZAT
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes
mértékben az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között
nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.
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A kotrás hatására a hidrobiológiai viszonyok kedvezőbbé válnak, a csatorna vízszállító

hajtására 36 hónap áll rendelkezésre.
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