BALATON
Természetföldrajzi összefoglaló
Tájékoztató füzet

A Balaton különleges természeti kincsünk. Közös felelősségünk, hogy vigyázzunk rá, őrizzük a magunk és a jövő nemzedékek számára. Az értékek
védelméhez elengedhetetlenek tárgyi ismeretek, hogy pontosan tudjuk, mit
és miért kell óvni. Ha nem is környezettudományos szinten, de a laikusoknak is szükségük van ismeretekre ahhoz, hogy fölismerjék a környezetet
fenyegető veszélyt, és föl tudják mérni, mit tehetnek, tehetnek-e egyáltalán
valamit elhárítása érdekében.
A füzetben a Balaton természetföldrajzának alapismereteit gyűjtöttük össze.
Földtani, meteorológiai, hidrológiai, vízminőségi fejezetek foglalják össze
azokat a természeti folyamatokat és adatokat, amelyeket minden magyar
állampolgárnak illik tudni a tóról. A Balatonra vonatkozó részletesebb ismeretszerzéshez a füzet végén található linkgyűjtemény tanulmányozását ajánljuk.
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A BALATON ÉS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETE
Földrajzi áttekintés
A Balaton Közép-Európában a legnagyobb területű tó. Főbb adatai:
- hossza: 78 km
- szélessége: 1,5 - 14 km
- átlagos vízmélysége: 3,3 m
- partvonalának hossza: 196 km
2
- a Balaton átlagos felülete: 589 km
2
- a Kis-Balaton felülete: 70 (34+36) km
2
- vízgyűjtő területének nagysága: 5775 km
A vízgyűjtőről a tóba érkező nagyszámú befolyó közül a legnagyobb a Zala. Egyetlen kifolyója a Sió csatorna, a kifolyás mennyisége zsilippel szabályozható.
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Balaton medencéje ópleisztocén preglaciális kori. Ő Lóczyval ellentétben már a kezdeti medencét is egységesnek vélte: az árok déli törése meredek lépcső alakjában, a part előtt 5001000 m távolságban fut. Ezt a meredek lépcsőt a vízszint alatt megszakítás nélkül végig lehet
kísérni az egész déli part hosszában. A Tihanyi-félsziget csak azért magasodik ki belőle, mert
kemény kőzet védte a lepusztulástól. Zólyomi Bálint3 a Balaton üledékeinek pollenvizsgálatai
alapján a Balaton korát a würm-jégkorszak harmadik fázisában vélte rögzíthetőnek, mert idősebb pollent a medencében nem talált.
A különböző kormeghatározások megítélésénél figyelembe veendő szempont, hogy a medence kialakulása és benne tó képződése nem feltétlenül egyidejű jelenségek. A balatoni medence
fejlődéstörténetében tavas, mocsaras és sivatagi periódusok váltogatták egymást. A mai Balaton a pleisztocén - holocén határon alakult ki, mintegy 10-12 ezer évvel ezelőtt.

A partvonal kialakulása
A mai partvonalat emberi tevékenység hozta létre. A természetes partvonal a régi idők térképein tanulmányozható.
A XIX. században, 1819-1869 között folyt az ún. II. katonai fölmérés. A Monarchia területéről 1112 db, 1:28800-as léptékű szelvény készült. A Magyar levéltári portál digitalizálta a
fölmérés összes térképét (georeferált formában), és a jelen állapotot mutató Google Maps térképekkel összehasonlítható módon hozta nyilvánosságra az interneten. A 2. ábra mutatja a
Balaton és környezete térképét a II. katonai fölmérés lapjain.

1. ábra
A Balaton és vízgyűjtője Magyarország területének 6,5 százaléka

A Balaton medencéjének kialakulása
A földtudomány még ma sem tekinti lezártnak a kérdést, hogy mikor és hogyan alakult ki a
Balaton medencéje. Lóczy Lajos 1913-ban megjelent művében1 - a "két-jégkorszakos" szemléletre alapozva - alsópleisztocén korúnak tartja. A Balaton árka eredetileg nem volt egységes,
hanem négy, egymástól földhátakkal elkülönült medencéből a tavi abrázió (a kőzet hullámverés okozta kopása, pusztulása) alakított egységes, egyetlen tavat. Cholnoky Jenő szerint2 a
1

Lóczy Lajos: A Balaton környékének geológiai képződményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése
A mű a magyar geológiai és geomorfológiai irodalom egyik alapvető munkája, részletesen foglalkozik a Balaton kialakulásával és korával is.
2
Cholnoky Jenő: Balaton, Budapest, Franklin 1936, [http://mek.oszk.hu/00500/00574/html]

2. ábra
A Balaton a II. katonai felmérés térképlapjain

Forrás: http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html

Mostanában élénk vita alakult ki arról, milyen vízszint-szabályozási kényszerek forrása a part
beépítettsége. Mely építményeket érintené, ha a Balaton vizének megtartása érdekében, emel3
Zólyomi Bálint: A Balaton múltja a pollenstatisztikai vizsgálatok tükrében, XXXIII. Hidrobiológus Napok, 100
éves a Balaton-kutatás, 1991 október
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nék a szabályozási szinteket? A régi térképek - a georeferált feldolgozásnak köszönhetően egyszerű felvilágosítással szolgálnak, még a laikus érdeklődőknek is. Megfelelő nagyításban,
nagy pontossággal összehasonlítható a mai és 150 évvel ezelőtti partvonal. Példaként, a 3.
ábra Balatonlelle partját mutatja a Google térképen, föltüntetve, hogy hol húzódna a part, ha
az emberek nem építkeztek volna az elmúlt évtizedekben. Látható, hogy Balatonlellén 200300 méter szélességű területet "hódítottunk el" a Balatontól.

3. ábra
Balatonlelle partja egykor és ma

___________________________________________________________________________

KÖZÉPHŐMÉRSÉKLET ÉS CSAPADÉK
[Forrás: www.met.hu, az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja]

Országos éves középhőmérséklet és csapadék
Mindkét éghajlati jellemző szabvány szerint számított mennyiség, szabvány szerint mért
adatokból. A 4. ábra az 1901-2012 évek adatbázisát mutatja.
A méréstechnika az elmúlt száz évben soha nem gondolt mértékben fejlődött. A természeti
jelenségek nyomonkövetéséhez szükség van az évtizedekkel ezelőtti, kezdetleges eszközökkel
mért eredmények és a mai, általában automatizált mérések összehasonlíthatóságát biztosító,
ún. homogenizált adatbázisra, a 4. ábra adatai ilyenek. (Az adatok homogenizálása külön tudomány.)

4. ábra
Éves középhőmérséklet és csapadékösszeg Magyarországon
1901-2012

Magyarország teljes területére vonatkozóan évente egy-egy számot mutat a függőleges
vonal. Kék, ha abban az évben a trendnél kisebb az érték, és piros, ha nagyobb. A szaggatott vonal tünteti föl a trendet (a lineáris változást).

Az ország egész területére vonatkozó éves értékek a hosszú időtávú előrejelzések alapjául
szolgálnak. A középhőmérséklet naponta négyszer - hat óránként - rögzített értékek átlaga. Az
éves csapadék az egész évben lehullott csapadék összege, azt mutatja, hogy milyen magasan
borítaná Magyarország területét az egy év alatt összegyűlt csapadékvíz.
2010-ben az országos középhőmérséklet átlagos volt, 10,2 °C. 2011 viszont meleg évnek
számított, 10,9 °C átlaggal. 2012-ben még melegebb volt, 11,2 °C. Mindkét év az elmúlt száz
év legmelegebb tíz éve közé tartozik.
2010 csapadékrekordot hozott, 959 mm-t; 2010 az elmúlt száz év legcsapadékosabb éve volt.
Ugyanakkor 2011 az ellentétes rekord éve volt 404 mm-rel, az elmúlt száz év legszárazabb
éve. Ugyanilyen aszályos volt a 2012-es év is, 448 mm átlaggal.
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A középhőmérséklet és csapadék területi változékonysága
A hőmérséklet és a csapadék területi változékonysága nagy. Példaként álljon itt a 2010-es és a
2011-es középhőmérséklet és csapadék területi eloszlása.

7. ábra
A 2010. évi csapadékösszeg

5. ábra
A 2010. évi középhőmérséklet

8. ábra
A 2011. évi csapadékösszeg

6. ábra
A 2011. évi középhőmérséklet

A térképek szintvonalait 57 mérőállomás adatai alapján szerkesztik. Az adatfeldolgozás módszerének megbízhatóságát mutatja, hogy a térképről a Balatonra leolvasható csapadékmennyiség lényegében megegyezik a balatoni mérőállomásokból szerkesztett pontosabb adattal. (A
leolvasás: 2010-ben ~950 mm, 2011-ben ~350 mm.)
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A Balatonba hulló és a vízgyűjtőről befolyó csapadék
A tó vizének legfőbb táplálója a csapadék, két úton is. Egyrészt közvetlenül a tóba hullik,
másrészt a vízgyűjtő területről folyik be. A vízgyűjtőről befolyó mennyiség a tóba hulló
mennyiséggel azonos nagyságrendű.
A Balaton környékén 12 csapadékmérő állomás
működik. A környezetükhöz tartozó poligon területével súlyozva számítják a Balatonba hulló csapadék mennyiségét. A 9. ábra mutatja a mérőállomások helyét és a poligonokat.

9. ábra
Balatoni csapadékmérő állomások

2010-ben, a rekordévben, a tóba hullott csapadék
mennyisége 929 mm, 2011-ben, a negatív rekord
évében 309 mm volt.

A vízgyűjtőről befolyó vízmennyiség a tóba hulló csapadékkal azonos nagyságrendű, időnként több, időnként azonban a felét is alig éri el. A legtöbb vizet a Zalából kapja a tó. A teljes
hozzáfolyást a részvízgyűjtőkből érkező vizek összegzésével számolják. A 10. ábra a Balaton
részvízgyűjtőit és a nagyobb patakokat, az 1. táblázat az utóbbi 12 év vízutánpótlódásának
számértékeit mutatja.
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év

csapadékösszeg
[mm]

hozzáfolyás
[mm]

2000

457

553

2001

521

355

2002

541

293

2003

509

293

2004

660

552

2005

693

688

2006

520

772

2007

734

504

2008

526

360

2009

575

513

2010

929

1139

2011

309

563

Nők a Balatonért Egyesület

1. Táblázat
A Balaton utánpótlódása

Forrás: A Balaton havi vízháztartási jellemzőinek meghatározása - 2011, Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság, 2012

Ha 2013-ban is olyan sok lenne a csapadék
mint 2010-ben, akkor 40-45 cm növekedéssel, a természet már idén helyrehozná a
jelenlegi, alacsonynak tartott vízszintet.

___________________________________________________________________________

A BALATON VÍZSZINTJE, VÍZMÉRLEG
[Források: www.vizugy.hu, a Vízügyi Főigazgatóság honlapja, www.kdtvizig.hu, a Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság honlapja]

A Sió-zsilip üzembe helyezésével (1863) megszűnt a Balaton természetes vízjárása,
mesterségesen szabályozott vízállású tó lett belőle. Azóta a természet és az ember közös
felelőssége, hogy elegendő víz legyen a Balatonban. A vízszint havi átlagának alakulását - az
1990. évtől - mutatja a 11. ábra.

10. ábra
A Balaton részvízgyűjtői

Forrás: A Balaton havi vízháztartási jellemzőinek meghatározása 2011,
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2012

11. ábra
A Balaton vízszintje, 1990-2011
Havi átlagok, a páratlan hónapok értékeit függőleges vonal jelöli

A két szaggatott vonal az ún. szabályozási szinteket mutatja. A természet rendjébe beavatkozó ember azt szeretné, ha az alsó (piros) és a (felső) kék szint között ingadozna
csak a tó vize. A fekete vonalak ezeket, az embernek tetsző időszakokat mutatják, a kék
azokat, amikor a szabályozási szint fölött állt a tó, és a pirosak azokat, amikor alatta.
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Vízszint-meghatározás, Balaton-átlag
A Balaton vizének szintjéről 1876 óta gyűjtenek napi adatot a siófoki vízmércén. Később
újabb mércéket is telepítettek (Balatonakali, Badacsony, Balatonaliga, Balatonfűzfő,
Balatonszemes, Fonyód, Keszthely, Tihany-rév). A különböző mércéken néha jelentősen eltérő vízállások olvashatók le azonos időpontban. Időjárási okok és a vízlengés jelensége miatt a
vízálláskülönbség akár több tíz centiméteres is lehet.
1988-tól tartják nyilván az ún. Balaton-átlag vízállást. A Balaton-átlag számításának módszerét és az egyes mércékhez tartozó súlyfüggvényt kalibrációs eljárással határozták meg. Jelenleg a Balaton-átlag vízállást a Balatonakali és a Tihanyrév észlelőállomásra - 2003-ban - telepített automatikus vízállásmérő berendezések folyamatos - óránként rögzített - adatsora alapján számítják. Minden reggel az előző 24 óra adatsorának átlagából számítják az aznapra érvényes balatoni vízállást. A Balaton-átlag tehát nem egy konkrétan leolvasott érték, hanem a
helyi és a napi ingadozást "kisimító" átlag.
Az adatbázisban (www.hydroinfo.hu) 1876-2005 között szerepelnek a siófoki vízmérce adatai. 1945-ben nem folyt rendszeres észlelés, az adatbázisban erre az évre vonatkozóan nincs
adat. A Balaton-átlag értékeit 1988-tól teszik közzé.
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1934. Befejeződtek a Sió bővítési munkálatai. A meder vízemésztő képessége a siófoki zsilip és a
Kapos torkolata között 50 m3/s, alatta 90 m3/s lett.
1944. december-1945. február A siófoki zsilipet részben felrobbantották, ill. a harcok következtében megrongálódott.
1947. szeptember 22. Siófokon Tildy Zoltán köztársasági elnök jelenlétében ünnepélyesen átadták
a Sió felső torkolati műveit: a hajózsilipet és a vízlevezető zsilipet.
1974. május 31. A Sió-csatorna torkolata felett 3 km-rel, a gemenci erdőben ünnepélyesen üzembe
helyezték a Sió-torkolati művet (hajózsilipet és duzzasztóművet).
1976. Elkészült a Sió-zsilip 80 m3/s vízhozamra való bővítése. Ezzel egyidőben megtörtént a Sió
meder Kapos torkolat feletti 40 km-es szakaszának mederbővítése, vízemésztő képességének
50 m3/s -ról 80 m3/s-ra való növelése.
2000. május 1. Lezárták a siófoki vízleeresztő zsilipet. A rendkívül száraz, vízhiányos időjárásra
tekintettel ezt követően 64 hónapon keresztül hivatalosan nem volt vízeresztés a Balatonból.
2003. október 4. A Balaton vízszintje 23 cm-re süllyedt, amely 1922 óta az előfordult legkisebb
érték.
2005. szeptember 1. A Balaton vízszintje elérte a 110 cm-t. 64 hónap után először nyitották meg a
siófoki zsilipet a vízfelesleg szabályozott leürítésére.

Szabályozás, a Sió-zsilip
A természet mellett 1863 óta az ember is részt vesz a tó vízszintjének alakításában. A szabályozás célja, hogy az emberi tevékenységeket veszélyeztető vízmennyiséget (tóhoz közeli
építmények biztonsága, hajózás) a Sión keresztül a Dunába vezessék.
A Sió-zsilip első üzembehelyezése óta sok változáson esett át, kapacitását többször is növelték. Tekintsük át a Sió szabályozásának főbb történéseit!4
1822. Az előző évben leégett siófoki vízimalmot lebontották, és a Sió medrét kitisztogatták. Ezzel
gyakorlatilag elkezdődött a Balaton szabályozása. A siófoki malom eltávolítása után kereken
egy méterrel csökkent a tó vízszintje az akkor átlagosnak tartott szinthez képest, így a Balaton partján mintegy 220 km2 terület szabadult fel. A Sió vízvezetésének javításával pedig
mintegy 26 km2 mocsaras-bozótos terület vált művelhetővé.

A Balatonból 2000 óta leeresztett vízmennyiség vízmagasságra transzformált, éves értékeit
mutatja a 2. táblázat.

év

a Sióba kiengedett víz
[cm]

2000

37,5

2001

0

2002

0

2003

0

2004

0

2005

19,7

1862. november Siófokon felszerelték az első balatoni vízmércét, amelynek adatait azóta is folyamatosan jegyzik. 1876 óta napi adatok állnak rendelkezésre.

2006

57,9

2007

18,0

1863. október 25. A királyi helytartó, gr. Pálffy Móric jelenlétében felavatták a Cathry Szaléz
svájci származású mérnök-vállalkozó által épített Sió-zsilipet. A Sió-zsilip üzembe helyezésével megszűnt a Balaton természetes vízjárása, mesterségesen szabályozott vízállású tó lett
belőle.

2008

3,9

2009

14,5

2010

85,9

2011

36,7

2. Táblázat
A Sió csatornán leengedett vízmennyiség,
vízmagasságra transzformált éves adatok

Forrás: A Balaton havi vízháztartási jellemzőinek
meghatározása - 2011, Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság, 2012

1866. A Balaton rendkívül alacsony vízállása miatt Keszthely városa folyamodvánnyal fordult a
Helytartótanácshoz a Balaton vízszintjének állandósítása és a siófoki zsilip lezárása ügyében.
1884. A Balaton legmagasabb vízállása nem érte el a +45 cm-es megengedett vízállást. A száraz
periódus igen hosszú volt, 11 éven át tartott. Ez alatt az időszak alatt csak egyszer (1882)
volt magasabb a vízszint, mint +50 cm.
1892. november 22. Elkészült a Hekler Károly által tervezett új siófoki betonzsilip, amelynek építését 1891. július 14-én kezdték meg a Balaton vízszintszabályozása érdekében.

4

Forrás: Dr. Szlávik Lajos, Dr. Stelczer Károly, Fejér László: Szemelvények a Balaton és vízgyűjtőjének krónikájából, Vízügyi Közlemények, 2005. évi Különszám

A Sión történő vízleeresztést - mint a történet is mutatja - élénk közérdeklődés, ellene való
tiltakozás, vagy pont fordítva, a víz leengedésének követelése kíséri. A jövő egyik kulcskérdése, hogy a vízszint szabályozása ügyében szakmailag megalapozott és társadalmilag is elfogadott koncepció szülessen. Sokat segítene, ha a 2003-as alacsony vízszint kialakulásának
okait sikerülne feltárni, de ez még várat magára.
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Mi várható?
Az észlelések kezdete óta voltak szélsőségek a vízállásban. Az abszolút minimumot és
maximumot, illetve az elmúlt tíz év szélsőértékeit a 2. táblázat mutatja.
időpont
maximumok

minimumok

vízszint
[cm]

1916. május 6.

157

2010. december 21.

129

1921. december 14.

-39

2003. október 4.

Napjainkban ismét alacsony a Balaton szintje. Mi várható? Álmokat kergetnek, akik a természettől várják a megoldást? Tíz éve a természet gondoskodott a tó megtöltéséről (a Sió- zsilip
zárva volt). Két év alatt elegendő csapadék hullott ahhoz, hogy a tó újra a felső szabályozási
szintig töltődjön.
A mostani probléma is megoldódhat hasonlóan. Hasonlítsunk össze az elmúlt egy évet a
2003-as kisvíz időszakával! Ha a természet ismétli tíz évvel ezelőtti önmagát, és a Sió-zsilip
zárva lesz, 2014 nyarára ismét a felső szabályozási szint környékére kerül a Balaton. A 12.
ábra szemlélteti az összehasonlítást és a prognózist.

Nők a Balatonért Egyesület

A természetes vízkészlet-változást is nyilvántartják. Ebben csak a természeti elemekből származó adatokat vonják be az összegzésbe: csapadék + hozzáfolyás - párolgás. A természetes és
a teljes vízkészletváltozás különbsége mutatja az emberi beavatkozás hatását.
A természeti tényezők közül a párolgás - a tó nagy felülete miatt - az utánpótlódással nagyságrendileg összemérhető mennyiség. Tekintve a Balaton térségének kiegyenlített hőmérsékleti viszonyait, a párolgás is évről évre közel azonos, 80 - 100 cm közti érték.
A Sió zsilip 2005-ös megnyitása óta eltelt időszakból a vízháztartási elemeket és a vízmérleg
vízmagasságra transzformált értékeit mutatja a 4. táblázat.
vízkészlet
változás
[cm]

természetes
vízkészlet
változás
[cm]

csapadék
[cm]

hozzáfolyás
a vízgyűjtőről
[cm]

párolgás
[cm]

vízelhasználás
[cm]

leeresztés
a Sión
[cm]

2005

69,3

68,8

79,0

2,4

19,7

37,0

59,1

2006

52,0

77,2

83,2

2,1

57,9

-14,0

46,0

2007

73,4

50,4

100,6

2,2

18,0

3,0

23,2

2008

52,6

36,0

89,8

1,9

3,9

-7,0

-1,2

2009

57,5

51,3

95,4

1,9

14,5

-3,0

13,4

2010

92,9

113,9

80,3

1,7

85,9

38,9

126,5

2011

30,9

56,3

98,8

1,7

36,7

-50,0

-11,6

23

3. Táblázat
A Balaton vízszintjének szélsőértékei
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4. Táblázat
A Balaton vízmérlege, 2005-2011

Forrás: A Balaton havi vízháztartási jellemzőinek meghatározása - 2011
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2012

A természetes vízkészlet-változás oszlopa mutatja, hogy szabályozás, azaz a Sión történő leeresztés nélkül, esős évben 50-100 centiméterrel nőne a Balaton szintje, ami veszélyeztetné a
parti építmények és infrastruktúra fennmaradását, vagy nagy összegű beruházásokat tenne
szükségessé az érdekükben. Ugyanakkor az idegenforgalomnak, a térség egyik legnagyobb
"munkáltatójának" az az érdeke, hogy huzamos ideig ne legyen a 2012. évihez hasonló alacsony vízállás. A természetet szerető és védeni akaró emberek legfőbb igénye - az előbbi kettővel ellentétben - a természetesség megmaradása. A zsilipkezelő nehéz helyzetben van, mert
a társadalmi elvárások mellett, az ideális szabályozáshoz még azt is kellene tudnia, hogy hónapokkal később mennyi eső esik majd.
___________________________________________________________________________

A BALATON VIZÉNEK MINŐSÉGE
12. ábra
A Balaton vízszintje - prognózis 2014 nyaráig

Havi átlagok, a páratlan hónapok értékeit függőleges vonal jelöli, a 2013-2014-ben várt
értékeket pontozott vonal mutatja.

Vízmérleg
A Balaton vízháztartását sokféle szempontból elemzik. Az eredményeket az ún. vízmérlegben
tartják nyilván. A vízmérleg "plusz" oldalán a csapadék és a hozzáfolyás, "mínusz" oldalán a
párolgás, a leeresztés és a vízelhasználás áll. A vízkészlet-változás ezen adatokból számolt
összeg.

[Források: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség honlapja, http://neki.gov.hu/?TeruletKod=4, a Nemzeti Környezetügyi Intézet
Közép-dunántúli Kirendeltségének honlapja]

Történeti áttekintés
A Balaton vizének minőségét a múlt század hatvanas éveiben kezdte rontani az emberi tevékenység okozta tápanyagterhelés.
Halpusztulások (1965, 1975, 1980), madárpusztulás (1978), a fürdőzést és a hajózást nehezítő
hínárosodás, bőrbántalmak a fürdőzők körében, vízvirágzás -- hívták föl a figyelmet a múlt
század második felében arra, hogy a Balaton állapotának javítása (megmentése) érdekében
lépéseket kell tenni. A beavatkozások megalapozására létrejött Balatoni Kutatásokat Koordi-
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náló Tanács összegző megállapítása szerint (1978) a Balaton vizének minőségét alapvetően az
eutrofizáció (elnövényesedés)5 felgyorsulása veszélyezteti. A gyorsulás fő okaként az emberi
tevékenység miatt a vízbe kerülő, biológiailag hozzáférhető foszfor mennyiségének növekedését jelölték meg. A Tanács prognózisa szerint - beavatkozás nélkül - egy-két évtized alatt
fürdésre alkalmatlanná vált volna a tó.
A beavatkozások azonnal, a múlt század nyolcvanas éveinek elején megkezdődtek. Jelentősebb mozzanatai:
- a Kis-Balaton tározó építése a Zalából érkező terhelés csökkentésére,
- a tisztított szennyvizek foszfortalanításának megoldása,
- a tisztított szennyvíz kivezetése a Balaton vízgyűjtőjéről,
- a tó belső foszforterhelésének csökkentése kotrással,
- a mezőgazdaság műtrágya felhasználásának visszaszorítása.

Természetföldrajzi összefoglaló

Állóvizek minősítésére 1982 óta használatos az OECD6 trofitási szint meghatározásán alapuló
osztályozása.
A trofitás az elsődleges szervesanyag termelés intenzitása a vizekben. A termelés alapja a
fotoszintézis. A fotoszintézishez megfelelő és elegendő fény, elegendően magas hőmérséklet,
szervetlen növényi tápanyagok és klorofill tartalmú alga vagy vízinövény állomány szükséges.
A trofitás szintje az eutrofizáció mértékének a jelzőszáma, melyet az összes foszfor és az éves
átlag alga-klorofill koncentráció alapján határoznak meg. A Balaton trofitási szint alapján
történt minősítését a 13. ábra mutatja.
13. ábra
A Balaton vizének OECD szerinti minősítése

Kóbor István, 2012
A mezotróf - eutróf tartomány koncentráció-határai:

A fordulat éve 1995, a Balaton azóta fürdésre alkalmas, jó minőségű.

3

10 - 35 - 100 mg/m foszfor és
3
2,5 - 8 - 25 mg/m klorofill-a koncentráció.

Megoldandó problémák természetesen maradtak. Így az iszaposodás, amely egyformán nehezíti a strandolók és a hajósok életét; a nádasok pusztulása, vagy a Balatonba érkező, nem kellően rendezett vízfolyások és a településekről lefutó csapadékvíz minőségrontó hatása.

Az OECD trofitási skála fokozatainak értelmezése:

Alacsony vízállásnál, különösen a parti sávban elkezdődik a hínárosodás, és tömegesen elszaporodik a fonalas zöldalga (népi nevén békanyál). A látvány esztétikailag ugyan kifogásolható, de vízminőségi problémát nem okoz. Ugyanúgy a tó életéhez tartozik, mint a Balatonba
befolyó sötétbarna berekvizek által okozott vízszín-változás, a tavaszi természetes halpusztulás, vagy az árvaszúnyogok inváziója.

A vízminőséget javító beavatkozások nem változtattak a négy medence vízminőségi rangsorán, napjainkban is a Keszthelyi medencében mutatkoznak a legnagyobb problémák.
5

A tavak eutrofizációja természetes folyamat, az alga- és a növényvilág változását jelenti.
Az eutrofizáció dinamikus folyamat; négy tényező egyformán fontos sebességének alakulásában: - a hőmérséklet, - a fényviszonyok (a víz átlátszósága), - a szervetlen növényi tápanyagmennyiség, - a klorofill tartalmú alga
és a vízinövény-állomány mennyisége. (Az ember olykor nagyságrendekkel növeli az eutrofizáció sebességét,
mikor drasztikusan megbontja a természetes eutrofizáció tényezőinek egyensúlyát.)
Az eutrofizáció geológiai időléptékben, szinte észrevétlenül zajlik, és akár több tízezer évig is eltarthat. A folyamat motorja a növényi tápanyag mennyiségének növekedése. A tápanyag-mennyiség növekedésének forrása a
vízgyűjtő területről bemosódó és a tóban termelődő szerves anyagok bomlása. Nő a tápanyag-mennyiség, a tó
alga- és növényállománya is növekedésnek indul. Az idő múlásával azután megváltozik az eutrofizáció jellege.
A kezdetben főként nyíltvízi, planktonikus (a vízben lebegő) eutrofizáció helyett a bentonikus (az aljzathoz rögzült) eutrofizáció válik uralkodóvá. A tó mocsárrá, majd láppá alakul, legvégül pedig területe szárazulattá válik,
a tó meghal.
Sajnos, az "eutrofizáció" szónak a köznyelvben használatos magyar megfelelője nincs. Vízminőséggel foglalkozók véleménye szerint az "elnövényesedés" lenne a legkifejezőbb; ez viszont magyar fül számára nem hangzik
jól, valószínűleg ezért nem terjedt el.
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A Balaton vizének minősítése

A beavatkozások sikeresek voltak. Hatásuk azonban csak néhány éves eltolódással jelentkezett, miközben újabb, a vendégeket elriasztó jelenségek léptek föl: angolnapusztulás (1991),
algainvázió (1992).

A Balaton állapotromlása a tó eltérő vízminőségű részekre tagolódásával is járt. Oka a Balatont érő külső terhelés aszimmetrikus volta és a tó medrének morfológiai viszonyai. A Zala
folyó, ami a tó összes terhelésének több mint egyharmadát szállítja, a sekély, kis térfogatú
Keszthelyi medencébe juttatja a tápanyagot, és hasonlóan nagy a mellette lévő, Szigligeti medence terhelése is. Ugyanakkor a tó keleti, nagy kiterjedésű, mélyebb vizű részei, a Szemesi
és a Siófoki medence fajlagosan (azaz a víztömegre vonatkoztatva) sokkal kisebb terhelést
kapnak.

15

Oligotróf: szűken termő - szervetlen növényi tápanyagban szegény, kevés szerves anyagot termelő víz;
Mezotróf: közepesen termő víz;
Eutróf: bőven termő - nagy trofitású, szervetlen növényi
tápanyagokkal jól ellátott, szerves anyagot bőven
termő víz;
Hipertróf: túltermő víz - olyan mértékű növényi tápanyagfelesleg van, aminek kihasználására a fényenergia mennyisége nem elég.

A balatoni algák - ma
A Balaton elalgásodottságának mértéke a kilencvenes évek óta ugyan jelentősen csökkent, de
a problémát okozó kékalgák nem tűntek el a tóból. A kékalgák tömeges elszaporodásának
egyik legfontosabb oka az, hogy a tóban az algák számára alapvető tápanyagok (a nitrogén és
a foszfor) közül foszforból több van mint nitrogénből, ám ezek az algák a levegőből is fel
tudják venni a szaporodásukhoz szükséges nitrogént. A nyári fitoplankton fő komponensei
továbbra is a nitrogénkötő kékalgák. Mennyiségük és arányuk azonban jelentősen csökkent a
vízminőség-javító intézkedések előtti állapothoz képest.
Kedvező jel, hogy a tó alacsonyabb trofitású állapotához köthető - a Balatonban őshonos algafajok újra nagyobb arányban jelennek meg. A nyári hónapokban időnként megfigyelhető
az Aulacoseria (kovaalga) és a balatoni fecskemoszat (Ceratium hirundinella) térnyerése, a
kékalgák már nem képesek olyan mértékben egyeduralkodóvá válni, mint a múlt században.
A 14. ábra mutatja a jelenre jellemző algaösszetételt, a Keszthelyi medencében 2001-ben végzett felmérés eredményei alapján.
6

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development (Nemzetközi Gazdasági és Fejlesztési
Szervezet)
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VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁS, MONITORING
Az Európai Unió vízpolitikájának egységes elvei, a "Víz-keretirányelv" 2000. december 22én lépett hatályba az EU tagországaiban. A Víz-keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni és
felszín alatti víztestek "jó állapotba" kerüljenek. A "jó állapot" minősítés feltétele: a víz tisztasága, a vízhez kötődő élőhelyek zavartalan állapota, elegendő mennyiségű víz.
A cél megvalósulásához - a "jó állapot" eléréséhez - szükséges intézkedéseket a vízgyűjtőgazdálkodási terv foglalja össze. A terv az összes szükséges információt tartalmazza a víztestekről, a problémákról, a környezeti célkitűzésekről, a műszaki szabályozási tervekről és a
pénzügyi vonatkozásokról.
A vízgyűjtő-gazdálkodás környezeti célkitűzései:
14. ábra
A fitoplankton biomasszájának megoszlása törzsek szerint

A fitoplankton mennyisége és összetétele jelentős szezonális különbséget mutat. Tavasszal, a
hűvös vízben egy kovaalgás csúcs alakul ki; a nyár vége felé, amikor a vízben nitrogénhiány
van, a nitrogénkötő kékalgák szaporodnak el. A két biomassza csúcs között - tavasz végén,
nyár elején - egy úgynevezett "tisztavizes" időszak figyelhető meg, ilyenkor egyéb algacsoportok (zöldalgák, ostoros algák, nem nitrogénkötő kékalgák) alkotják nagyrészt a biomaszszát. A jelenséget a 15. ábra mutatja be a 2000. évi felmérés alapján. Az ábra tükrözi a medencék elalgásodottságának különbözőségét is.

- A vizekkel kapcsolatban lévő (a vízi, valamint a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő
szárazföldi) ökoszisztémák védelme, állapotuk javítása.
- A hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott, fenntartható vízhasználat
elősegítése.
- A vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának (emissziójának) csökkentésével.
- A felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük
megakadályozása.
- Az árvizek, aszályok hatásának mérséklése.
A tervben Magyarország területét 42 ún. vízgyűjtő-alegységre bontották, ezek egyike a "4-2
Balaton közvetlen" alegység. Az alegységre vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási terv végrehajtása 2009 decemberében kezdődött, és 2015 decemberében zárul. A jó állapot elérését és megtartását nehezítő körülmények miatt a keretirányelv lehetővé teszi a 2015-ös határidő meghosszabbítását, a tervet hat évente megújítják.
A 2009-ben véglegesített vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerint a Balaton állapota "jó". Ez nem
jelenti azt természetesen, hogy nincs teendő, főként azért, mert a vízgyűjtőn számos veszélyforrás ismeretes.
A jó állapot eléréséhez és megtartásához alapvető, hogy megbízható adatok álljanak rendelkezésre a környezet állapotáról, a változásokról, a beavatkozások hatásairól.
Felszíni vizek esetén a monitoring kiterjed az ökológiai és a kémiai állapot szempontjából
indikatív biológiai elemek és speciális veszélyes anyagok meghatározására, valamint azokra a
fizikai, kémiai paraméterekre és hidromorfológiai jellemzőkre, amelyek az ökológiai állapotot
befolyásolják.

15. ábra
A fitoplankton biomasszájának évszakos változása a balatoni medencékben

___________________________________________________________________________

A vízgyűjtő-gazdálkodás új szemléletet hozott. Régebben - mikor még csak vízgazdálkodás
folyt - kémiai és hidrológiai mérések voltak a meghatározók egy víztest minősítéséhez. A
vízgyűjtő-gazdálkodásban a víz minősítésének (jó/javítandó) alapszempontja megváltozott:
többé nem labormérések, hanem az ökológiai állapot mérlegelése a meghatározó. Ezért a vízgyűjtő-gazdálkodás monitoringja kibővült biológiai és morfológiai vizsgálatokkal.
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Az ökológiai állapot mérlegelését megalapozó biológiai vizsgálatok az alábbi élőlénycsoportokra terjednek ki:
- lebegő életmódot folytató algák (fitoplankton),
- makroszkópikus vízi lágyszárú növényzet (makrofita),
- aljzaton, vagy egyéb szilárd felületen bevonatot képző algák (fitobenton),
- fenéklakó makroszkópikus vízi gerinctelenek (makrogerinctelenek),
- halak.
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A vízminőségi és hidromorfológiai monitoring programja:
- 11 csapadékmérő állomás,
- 7 vízszintmérő pont; Balaton-átlag vízszint meghatározás a tihanyi és a balatonakali automata állomások adatai alapján,
- 16 VKI állomás hidrológiai és vízminőségi mérésekre, a mérőpontokon mindegyikén a
biológiai elemek (fitoplankton, fitobenton, makrofita, makrozoobenton, halak) alapján
történik a víz minősítése.

A Balaton környezeti állapotára vonatkozó információkat a vízgyűjtő-gazdálkodás bevezetése
óta a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott állomásokon gyűjtik. A balatoni mérőhálózat két rendszert alkot. Az egyik a Vízügyi igazgatóság és a Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (KDVI - KDKTVF) felszíni mérési programja, a másik az
Állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat (ÁNTSZ) és a Nemzeti park igazgatóság
(BNPI) védett területek monitoring programja (16 és 17. ábra).

17. ábra
A védett területek monitoringja

16. ábra
Vízminőségi és hidromorfológiai monitoring

A védett területek monitoring programja:
- ÁNTSZ fürdővíz minősítés a balatoni strandokon (164 hely),
- BNPI "halak, biológia" program (11 hely),
- BNPI "makroszkópikus gerinctelenek" program (5 hely),
- BNPI "élőhelyek" program ´(6 hely),
- BNPI "halas víz kémia" program (2 db).
___________________________________________________________________________
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A hivatkozott könyvek, cikkek és dokumentumok írói mellett külön köszönettel tartozunk a
balatoni monitoring áldozatos szorgalmú munkatársainak, akik megbízható adatokkal és naprakész honlapok közzétételével segítik a tájékozódást.
Az Eulakes program szervezőinek köszönjük, hogy 2012 nyarán, a Balaton partján tartott tájékoztató konferenciákon lehetővé tették az érdeklődőknek - köztük a jelen anyag összeállítóinak -, hogy megismerhessék a legújabb kutatási eredményeket. A természetföldrajz tárgykör
előadói, Kravinszkaja Gabriella, Pomogyi Piroska, Kóbor István, Pécseli Péter, Varga György
hozzájárultak, hogy új eredményeik beépüljenek tájékoztató anyagunkba. Köszönet érte.
___________________________________________________________________________
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A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve -- a VÁTI honlapja
www.vati.hu/index.php?page=main&menu=19820&langcode=hu
A Balaton és a Velencei tó információs és tájékoztatási rendszere -- a VM és az EMMI honlapja
www.kvvm.hu/balaton
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség honlapja
http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
A Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltségének honlapja
http://neki.gov.hu/?TeruletKod=4
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság honlapja
www.bfnp.hu/magyar/nyitolap
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A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság honlapja
www.bfnp.hu/magyar/nyitolap
Vízügyi Főigazgatóság -- a BM honlapja
www.vizugy.hu
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság honlapja
www.kdtvizig.hu
Kis-Balaton -- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság honlapja
www.kisbalaton.hu
Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási terve -- civil honlap, ahonnan a vízgyűjtőgazdálkodási terv összes hivatalos dokumentuma letölthető
www.kornyezetvedok.hu
Az Országos Vízjelző Szolgálat honlapja
www.hydroinfo.hu
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapja
www.balatonihalgazdalkodas.hu
Nők a Balatonért Egyesület
www.nabe.hu

