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A Balaton földrajzi jellemzői
A tó mai arculatát, a földtörténeti korok viharát átvészelve, hosszú évezredeken keresztül
az ember ösztönös, majd tudatos építő munkájának következtében érte el.
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A ma ismert Balaton őse a pleisztocén korban jelent meg. A környező táj mintegy két millió
évvel ezelőtt a tengervíz levonulása után keletkezett. A tó medencéje szakaszosan,
süllyedéssel alakult ki. Kora 18-22.000 évre tehető. Végleges kialakítását a felszíni erózió
végezte el.
Az ős-Balaton jóval nagyobb kiterjedésű volt. Benyúlott a Tapolcai öbölbe, a mai
Nagyberekbe és a Kis-Balaton egészére. A befolyó vizek és a Balaton építő munkája
következtében az öblök feltöltődtek, lefűződtek, majd az emberi beavatkozás
(partszabályozás) hatására alakult ki a tó mai képe.
A Balaton Közép- és Nyugat Európa legnagyobb tava. Hazánk nyugati részén, a Dunántúli
Középhegység DK-i lábánál fekszik. Keleten a Mezőföld, délen a Somogyi dombság,
nyugaton a Zalai dombság, északon a Balaton-felvidék vulkánikus eredetű hegyei
határolják.
Területe átlagos vízszintnél 605 km2, hossza 78 km, átlagos szélessége 7,7 km, átlagos
mélysége 3,52 m. Víztömege kereken 2 milliárd m3.
Legkisebb szélessége Tihanynál 1,5 km, legnagyobb 12,7 km (Balatonaliga és
Balatonalmádi között), legmélyebb a Tihanyi szorosban 10,61 m (Tihanyi kút).
Partvonalának hossza 235 km. Vízgyűjtő területe 5.775 km2. Főtápláló vízfolyása a Zala, a
teljes vízgyűjtő 45 %-át adja. A vízgyűjtő terület 3 egységre bontható: az északi, a déli parti
és a Zala vízgyűjtője. A Balaton vízállása a befolyó vizek a csapadék és a párolgás
mennyiségétől függ. Lényegében az időjárás függvénye. A vízszintszabályozás
(vízeresztés) a siófoki Sió-csatorna zsilipével történik.
A tó vizét a Zala folyón kívül 32 Balaton-felvidéki patak és 11 Somogyi árok táplálja.
Sokévi átlag csapadék 619 mm. A tó felszínéről derült nyári napon 10 mm vízréteg is
elpárologhat (6 millió m3).
A Balaton közvetlen környékének éghajlata Magyarország földrajzi helyzetéből adódik.
Három éghajlati terület (óceáni, kontinentális, mediterrán) ütközőjén fekszik. Közülük hol
egyik, hol másik jut túlsúlyra. Tavasszal és ősszel a Balaton környéke hazánk legenyhébb
tájaihoz tartozik, éppen a vízfelszín módosító hatása következtében. A víz hőmérséklete
gyorsan követi a levegő hőmérséklet változásait.
A napsütéses órák száma a 2.000-et is meghaladja.
A tó júliusban a legmelegebb, az eddig mért legmagasabb vízhőmérséklet 28 oC volt.
A Balaton uralkodó szél iránya: É-ÉNY-i . Napjainkban egyre gyakoribb a D-i DK-i szél is.
A viharos napok átlagos száma évente 15-20. Ilyenkor a szélsebesség eléri az 50-100
km/h értéket.
A tóban keletkező hullámok magassága maximum 2 m, keresztirányú kilendülése 20-30
cm, hosszirányú kilendülése 60-70 cm is lehet.
Az átlagos jégvastagság 20-25 cm, rendkívüli teleken eléri a 40-50 cm-t.
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A megadott értékek a hónap első napjára vonatkoztatott átlagvízállásokat jelentik, melyet
Tihany és Balatonakali vízállásai alapján határozunk meg napi rendszerességgel.

A Balaton szabályozott vízszintváltozásai

A Balaton vízállásai és vízszintingadozásai 1863-tól a Siófoki-zsilip és vízmérce üzembe
helyezésétől ismertek. Ezek a vízállások a korábbinál kisebb, de még mindig jelentős
vízszintingadozásokat mutatnak. A tó 1863 óta észlelt legkisebb vízállása 1921-ben -39
cm, legnagyobb vízállása 1879-ben 195 cm volt. A Sió-zsilip többszöri átépítése, a Siómeder vízlevezető-képességének bővítése lehetővé tette a vízszintszabályozás rendjének
fokozatos módosítását, amely a szabályozási sáv fokozatos szűkítését és emelését
jelentette. A szabályozási szintek többször változtak, melynek politikai, gazdaságitársadalmi, műszaki és hidrológiai okai is voltak (1. ábra).
A Balaton évi minimális, átlagos és maximális vízállása
1863 - 2007
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200

Balaton szabályozási vízszintjei
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A jelenleg érvényben lévő üzemeltetési engedély előírásai alapján a tó vízszintjét az alábbi
értékek között kell tartani:

Hónap
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Szeptember
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táblázat: Balaton szabályozási vízszintjei a hónap első napján
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A jelenlegi vízszint-szabályozási előírást a gyakorlatban 1997 óta alkalmazzuk. E szerint a
tó vízállásának megengedhető maximuma 110 cm, a minimum (amelynek tarthatóságát
alapvetően a meteorológiai és hidrológia tényezők alakulása határozza meg) 70 cm. A
szabályzatban megállapított optimális, vagy javasolt vízszint pedig, követve a tó
természetes vízjárását, összhangot próbál teremteni az áradási-apadási időszakok és a
vízgazdálkodási alapelvek prioritásai között.
A vízszintszabályozásnak természetesen korlátai vannak. A Balaton természetes
vízjárásában – a hidrometeorológiai tényezők jelentős természetes változékonysága miatt
– viszonylag kis valószínűséggel előfordulnak olyan időszakok, amikor a jelenlegi
szabályozási sávon belül a vízállás nem tartható. Ilyen időszak volt a 2001. május 25. és
2004. december 27. közötti is, mikor a természetes készletnövekedés halmozódó hiánya
miatt a Balaton vízállása (1313 napon át) az alsó szabályozási szint alatt tartózkodott
mindamellett, hogy 2000. májusa és 2005. augusztusa között a tóból vízeresztés nem
történt. Miután a Balaton átlagos hidrometeorológiai és hidrológiai viszonyok esetén
lefolyásos tó, és az évi lefolyás közelítőleg a tóra hulló évi csapadékmennyiséggel egyezik
meg, mindenképp rendkívülinek számított az az öt év, amikor nem képződött leereszthető
vízmennyiség a tóban.
1.2.
A tó nem szabályozható vízszintváltozásai
Legnagyobb állóvizünk, a Balaton csak nevében állóvíz. Mozgását a természet ereje
irányítja, amelynek egyik integrált eleme a meteorológiai tényezők változása. Ez a mozgás
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különböző szempontok szerint jellemezhető, azonban, ha a meteorológiai elemek közül
dominánsan a szél hatását keressük, akkor három csoportot különböztethetünk meg,
melyek a következők:
- a felszín helyileg és időben erősen változó, periodikus jellegű mozgása
(hullámzás),
- a teljes víztükör vízszintes helyzetéből történő kimozdulása (periodikus kitérése - a
vízlengés, tartós kitérése – a kilendülés),
- a felszín változásaival kapcsolatos mozgások (áramlások).
A fenti csoportosításból jelen esetben a dinamikus egyensúlyra törekvő, nem ismétlődő
kilendülés a számunkra érdekes, melynek hossz- és keresztirányú változata ismert. Miután
a kilendülések alkalmával a teljes víztömeg kimozdulásáról van szó, a hossz- és
keresztirányú kilendülések együtt jelentkeznek. Hidrometriai jellemzőinek köszönhetően
(kis vízmélység, nagy hossz, öblözetek tagoltsága, Tihanyi-félsziget, stb.) a tó hosszirányú
kilendülése nagymértékű.
A vízfelszín nyugalmi helyzetből való kimozdulását eredendően a szél hozza létre.
Bizonyos szélsebesség felett a vízfelszínen kis hullámok keletkeznek, majd az így érdessé
vált felszínen szélirányú áramlás jön létre, a tó víztömege fokozatosan mozgásba jön.
Emiatt a tó szélfelőli oldalán apadás, a másik végén áradás jön létre, azaz a széliránnyal
ellentétes felszínesés alakul ki, ami ellenirányú áramlást indít meg. Amikor a szélsebesség
állandósul, a két áramlás dinamikus egyensúlyba kerül, vízszállításuk egyenlő és a
felszínesés is állandó lesz. Ez a jelenség a szél hatására létrejövő kilendülés.
A szélsebesség csökkenésekor a kialakult vízszinesés is csökkenni kezd és a teljes
szelvényben visszaáramlás indul meg. Eközben a tehetetlenségi és súrlódó erők
viszonyának megfelelően ide-oda mozgás alakul ki, amit vízszintlengésnek, (seichének)
nevezünk.
Gyakorlati szempontból a kilendülések jelentősége a nagyobb, mivel nagyobb a méretük
és nagyobb víztömegeket hosszabb úton mozgatnak. Általában a Balatonon évente 3-4
kilendülés tapasztalható. Az utóbbi 40 év legnagyobb kilendülését 2007 januárjában
regisztráltuk, melyet a Kyrill viharciklon okozott. Az alábbiakban mérete és időbeli
tartóssága miatt részletesen is ismertetjük az eseményt.
A kilendülések, és a kiváltó meteorológiai elemek nyomon követésére a partmenti
automata vízszintregisztráló, és meteorológiai állomások alkalmasak. A tó hosszirányú
kilendülését két szélső állomásának – Keszthely-Balatonfűzfő (3. ábra) – keresztirányú
kilendülését, két szemközti állomásának – Balatonszemes-Balatonakali (6. ábra), valamint
Balatonfűzfő-Siófok (5. ábra) – egyidejű, vízállás töréspont adatsorával jellemeztük, a
vízszinteket a 103,41 mBf. -i magasságra vonatkoztatjuk. A maximális széllökések
alakulását Szigliget-Balatonalmádi (3.ábra) vonalában, valamint a légnyomás változás
alakulását Balatonszemes (2. ábra) hidrometeorológiai állomás adatsora alapján
szemléltetjük. A keszthelyi automata vízszintérzékelő bekötő csatornája 47 cm (103.88
mBf.) magasságra lett sok éve telepítve, így az annál alacsonyabb vízszinteket a szenzor
nem érzékeli.
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A Balaton kilendülése 2007. január 18-19-én
Balatonfűzfő – Keszthely
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A légnyomásértékek változása a tó kilendülésének ideje alatt
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Az 3. ábra szemlélteti, hogy 18-án már a reggeli órákban, a légnyomás csökkenés (4.
ábra) és az előoldali szél (5. ábra) hatására elkezdődött a tó kilendülése. Keszthely
térségéből a 100 cm
körüli vízfelszín, nyugalmi helyzetéből az egyirányú áramlás hatására kimozdult, és az
éjszakai órákra mérhetően 50 cm-t csökkent (47 cm-ig). A folyamatos DNy-i szél a vizet a
Fűzfői öbölbe sodorta, ahol a vízszint elérte a 148 cm-t. A mérhető vízszintkülönbség
101 cm volt.
A légnyomás Balatonszemesen 985 hPa alá csökkent és a maximális kilendülés ideje alatt
ott is maradt. Az előoldali szelek az éjszakai órákban is 20 m/s közeli, és feletti lökéseket
okoztak, majd a front a hajnali órákon áthaladt a Balaton fölött. Fentiek eredményeként, a
tó hossztengelyében lévő két állomás között 1 m vízszintkülönbség állt elő tartósan, 19-én
éjjel 2 és 5 óra között. A méteres vízszintkülönbség megközelítőleg 20 óra alatt alakult ki
és a teljes visszarendeződés kisebb nagyobb vízlengések után (3. ábra) csak január 20-a
dél körül történt meg. A lengéseket a víztömeg visszaáramlása, és az Almádinál továbbra
is észlelhető nagyobb széllökések generálták. Közben a légnyomás is fokozatosan
visszatért az 1000 hPa közelébe.
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Balaton kilendülése 2007. január 18-19-én
Balatonfűzfő – Siófok
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A Balaton kilendülése 2007. január 18-19-én
Balatonakali – Balatonszemes
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Az eddig észlelt és elemzett hosszirányú kilendülések közül az 1962. május 14-i esetén
Keszthelynél 45 cm apadás, Alsóörsnél 52 cm emelkedés, összességében 97 cm-es
vízszintkülönbség állt elő 9 óra alatt, 1961. július 13-án Keszthely és Balatonaliga között
pedig 94 cm vízszintkülönbséget regisztráltak. A Balaton dinamikus mozgásait figyelemmel
kísérve megállapíthatjuk, hogy a Kyrill viharciklon okozta hosszirányú kilendülés, mértékét,
idejét és tartamát tekintve is rendkívül jelentősnek számít.
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84 cm Balatonakali
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A továbbiakban Balatonfűzfő és Siófok adatsorával a legnagyobb medence vízmozgását,
majd Balatonszemes és Balatonakali együttes vízállás adatsorának összevetésével a tó
keresztirányú kilendüléseit vizsgáltuk.

80 cm Balatonszemes

88

2007.01.19.
Dátum

HIDROLÓGIAI, PART- ÉS MEDERSZABÁLYOZÁSI SZAKVÉLEMÉNY

2007.01

2008.10.18.

BALATONVILÁGOS – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV – VIZSGÁLAT

9/79

A 6. ábrán a Siófoki öböl kilendülését követhetjük nyomon. A 228 km2 felületű, legnagyobb
medence D-i és ÉK-i partján elhelyezkedő állomásokon (Siófok és Balatonfűzfő) a
regisztrált vízszintek, analóg vízjárást mutatnak. Siófok értékei 8-12 cm-rel elmaradva,
kissé tompítva de időben és tendenciában azonos módon az öböl teljes víztömegének
kilendülését jelzik. Vízszintemelkedés (áradási) oldalon 39 cm, vízszintcsökkenési
(apadási) ágon 42 cm vízszintkülönbség állt elő, míg Fűzfőn ugyanez az érték 48 cm és 59
cm volt. Az áradás itt is megközelítőleg 20 óra alatt következett be, míg az apadás
gyorsabban, 9 óra alatt zajlott le. A kilendülést követő vízlengések Siófokon alig, Fűzfőn
jóval erőteljesebben érződtek.
Balatonszemes és Balatonakali szemben fekvő állomások, a kilendülés ideje alatt azonban
vízjárásuk analóg módon változott, mely kétcsomós kilendülést, vagy szuperponálódott
vízmozgást jelez. Az előoldali szél egyik állomás esetében sem okozott jelentős
vízszintváltozást, az éjszakai front átvonulása idején 10-12 cm áradási vízszintnövekedést
tapasztaltunk úgy, hogy a maximumokat 1,5 órával a hosszirányú kilendülés maximuma
(Keszthely esetében minimuma) előtt jelezték a szenzorok. Apadási oldalon 28 cm
vízszintcsökkenést észleltünk Balatonszemesen, mely 7 óra alatt jelentkezett.
A kilendülés utáni visszarendeződés igazán szép lengéseket generált (7. ábra)
Balatonszemes és Balatonakali állomásokon. A lengések 10-12 cm kezdeti amplitúdóval 33,5 órájú visszatérési idővel harmonikusan csengtek le január 20-ára, a reggeli órákra.
Fentieket összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Kyrill viharciklon erőteljes hosszirányú
kilendülést okozott a Balatonon, mely a téli időszakban rendkívülinek számít. A kilendülés
kiterjedt a tó teljes felületére és jelentős víztömeget mozgatott meg a tó teljes hosszában.
A partvédőművel ellátott 180-160 cm-es koronamagasságok védelmet nyújtottak a Kyrill
hatásai ellen, azonban a partvédőművel nem rendelkező, vagy lídós partszakaszok
esetében a mögöttes területek rövid idejű elöntésével számolni, illetve védelméről
gondoskodni kell.
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∆K = (C + H) – (P + L + Vh)
∆KT = C + H – P
ahol

C – a tóra hulló csapadék
H – hozzáfolyás a tóhoz
P – párolgás a tó felszínéről
L – lefolyás (leeresztés) a Sió-csatornán
Vh – közvetlen vízhasználat a tóból (a tóból kivett és használat után visszavezetett
vízmennyiségének különbsége)
∆K – a tó vízkészlet-változása
∆KT – a tó természetes vízkészlet-változása
A négy tórész mérlegszámítását az alábbi képlet alkalmazásával végeztük:
Ki = Ci + Hi + H→i – (Pi + Li + Vki),
ahol:

i- a tórészek száma (i = 1,…4.)
H→i- az i-1-edik tórészből az i-edik tórészhez történő hozzáfolyás
(átfolyás).

A tórészenkénti számítások eredményét az elmúlt 15 év (2003-2007) távlatában táblázatos
és grafikus formában a 2. melléklet tartalmazza. A negyedik tórész a Siófoki-öböl (Aligaiöböl) vízmérlegét foglalja magába, havi bontásban, millió m3 értelmezésben. A
táblázatokban és a grafikonokon az Aligára vonatkozó részeket sárga háttérszínnel
elkülönítettük. A tórészenkénti vízmérleg fontosságát az alábbi grafikon is szemlélteti:
A Balaton medencéit összehasonlító ábra

8. ábra

A tervezési alapadatok szempontjából meghatározó LNV és LKV adatok az elmúlt 50 év
távlatában állnak rendelkezésre Balatonaligán. LNV: 143 cm (1998), LKV 18 cm (1980).
A vízállás adatok a ClubAliga kikötőjében elhelyezett regisztráló műszer és lapvízmérce
(„0” pont 103.407 mBf) folyamatos megfigyeléséből származnak. Az esetleges további
részletes vizsgálatok céljából az 1. melléklet tartalmazza a teljes reggel 7 órai vízállás
idősort az 1957-2007 időszakra.
1.3.

A Balaton vízháztartását meghatározó tényezők időbeli változásainak
jellemzése az 1921 utáni időszakban

Az utóbbi közel egy évtizedben a korábbiaknál gyakrabban és többet hallottunk a tó
vízmennyiségével, vízkészletének változásával, vízállásának alakulásával kapcsolatos
kérdésekről, amelyeket alapvetően a tó vízháztartását meghatározó természeti tényezők
okoztak.
A vízháztartási folyamatok jellemzésére kézenfekvő módszer a tó vízforgalmának
megismerése, amely a vízforgalomban szerepet játszó vízháztartási tényezők
meghatározását és ennek alapján a vízháztartási mérleg összeállítását jelenti.
A Balaton vízháztartását az alábbi egyszerű egyenletekkel írhatjuk le:
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A négy medencét összehasonlítva megállapítható, hogy a Siófoki-medence a legkisebb
vízgyűjtő területű, melynek a hozzáfolyás szempontjából van jelentősége. A 2. melléklet
ábráin és táblázatain is végigvonul az a tény, mely szerint a hozzáfolyások értékei, vagyis
a vízgyűjtőről történő utánpótlás a Siófoki medence esetében a legkisebb.
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Vízháztartási
tényező

minimum (mm/év)

átlag (mm/év)

maximum (mm/év)

Csapadék

433

619

905

Hozzáfolyás

293

875

1974

Párolgás
Természetes
vízkészlet-változás
Leeresztés

723

899

1033

-180

595

2031

0

575

1791

Vízelhasználás

15

31

51

A tó felületére hulló csapadék mennyiségét (területi csapadékátlag) a tóparti
csapadékmérő állomások adatainak felhasználásával határoztuk meg. A tó felületére
sokéves (1921-2007) átlagban 619 mm/év csapadék érkezik, a legkevesebb évi
csapadékot (433 mm) 1932-ben, a legtöbbet (905 mm) 1937-ben jegyezték fel .
Balaton felületére érkező csapadék évi összege (mm)

9. ábra
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Az 1863-1920 közötti évekre csak a leeresztést, a vízállásváltozást és ezek összegeként a
természetes vízkészlet-változást határozták meg. Az 1921 előtti időszak természetes
vízkészlet-változás adatai pontatlanok, azokat vízháztartási mérlegben nem ellenőrizték.
Hasonlóan nem megbízhatók a tó párolgására vonatkozó 1921 előtti adatok sem.
A Balaton vízháztartásának részletes vizsgálatával először részletesen Szesztay Károly
foglalkozott, aki az 1921-1958 közötti évekre készített havi vízháztartási mérlegeket. Őt
megelőzően csupán a vízháztartás egy-egy tényezőjét (párolgás, természetes vízkészletváltozás) vizsgálták. A későbbiekben a VITUKI, majd 1991-től napjainkig a Középdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége
határozza meg, egységes elvek alapján a Balaton vízmérleg elemeit. Mindezek alapján a
Balatonra 1921 óta állnak rendelkezésre ellenőrzött, megbízhatónak értékelt vízháztartási
mérlegek, azaz vízháztartási tényezőnként 87 éves idősorok.
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A tó felületére hulló csapadék

1926

Viszont felszínét és térfogatát vizsgálva, a tó legnagyobb kiterjedésű medencéje a siófoki.
228 km2 felszínével és 770 millió m3 térfogatával a legjelentősebb tórész a Keletimedence. Fentiek figyelembe vételével készítettük el a tó utolsó 15 évének és a Keletimedencének is a vízháztartási mérlegábráját, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
A tó teljes és a Keleti-medence vízháztartási elemeinek összehasonlítása alapján
elmondhatjuk, hogy a grafikonok változása azonos, azzal a megjegyzéssel, hogy a Siófokimedencébe átfolyó vizek jelentős mennyisége leeresztésre kerül. A tórész vízforgalmát
egyértelműen az átfolyó vizek mennyisége (és minősége) határozza meg, a tórész
párolgása meghaladja a hozzáfolyások és a csapadék összegét (4. melléklet). Ez annyit
jelent, hogy a tórész önmagában, a Balaton többi egysége nélkül negatív vízháztartást
tükrözne, tehát kiszáradna. Ezért is fontos a teljes víztömegre vetített vízmérleg számítás,
melynek sokéves (1921-2007) értékelését az alábbiakban adjuk meg. Előtte azonban
röviden tekintsük át a múltbeli adatok statisztikai megbízhatóságára vonatkozó értékelést.
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évi csapadék, mm
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Lineáris (idősor)

A 87 éves idősoron belül a tízéves átlagok az 1960-as évek végéig a sokévi átlag körül
ingadoztak. Az 1971 utáni időszakban az évtizedes átlagos a sokévi átlag alatt maradtak.
A 3. ábrán bemutatott idősorra illesztett trendvonal enyhe csökkenő irányú változást mutat,
amely statisztikai szempontból nem szignifikáns.

A 2. táblázatban közölt adatok szerint sokévi átlagban a Balaton többletvíz-készlettel
(lefolyással) rendelkezik, amelynek mennyisége közelítőleg a tóra hulló átlagos évi
csapadékmennyiséggel egyezik meg. Sokévi átlagban a hozzáfolyás és a vízmérleg
kiadási oldalán legnagyobb súlyú párolgás csaknem azonos abszolút értékűek. A Balaton
vízháztartási tényezőnek adatait tó vízoszlop mm-ben számítjuk (1 mm ~ 600.000 m3
vízmennyiség) és mm-rel jelöljük.

Az évi csapadékösszeg időbeli változásának további elemzése céljából szerkesztettük
meg a sokévi átlagtól való évi eltérések összegének idősorát, amelyet a 10. ábra
szemléltet.
A 9. ábra szerint az 1920-as elejétől az 1940-es évek közepéig – az 1930-as évek első
felének kivételével – tartó időszakot a sokévi átlaghoz viszonyítva csapadéktöbblethalmozódás jellemezte. A szélsőségesen száraz 1946. évet követő mintegy másfél
évtizedben tartós (legalább 3-5 egymást követő évből álló) csapadék-többlet, illetve
csapadékhiány halmozódási időszak nem volt. Az 1960-as évek első felét a jelentős
csapadéktöbblet jellemezte, amelyet 1967-től 1973-ig ismét csapadék-hiány-halmozódást
mutató időszak követett. Az 1974-1987 között tartós csapadék-többlet, illetve
csapadékhiány halmozódási időszak nem volt. Ezt követően 1988-1994 között 7 éven át
minden évben az átlagosnál kevesebb csapadék hullott a Balaton felületére, az összegzett
csapadékhiány mintegy 600 mm volt. 1995-1999 között az átlagosnál szárazabb és
nedvesebb évek követték egymást, majd a 2000 és 2003 közötti négyéves időszakban
minden év csapadékösszege számottevően
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2. táblázat: A Balaton vízháztartási tényezőinek az 1921-2007 közötti
időszakra vonatkozó átlag- és szélsőértékei
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2008.10.18.
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A Balaton évi hozzáfolyása (mm)

(12-26%-kal) elmaradt a sokévi átlagtól, a négy év alatt felhalmozódott csapadékhiány
mintegy 450 mm volt, amely sokévi átlagos csapadékmennyiség mintegy 73%-a. 20042007 között csak a 2006. évben jegyeztek fel az átlagosnál kevesebb csapadékot.
A Balaton felületére hulló évi csapadékmennyiség
sokévi (1921-2007) átlagtól való összegzett eltérése (mm)
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Lineáris (idősor)
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A Balatonhoz történő hozzáfolyás sokéves (1921-2007) átlagban 875 mm/év, a legkisebb
évi hozzáfolyást (293 mm) két egymást követő évben (2002-ben és 2003-ban), a legtöbbet
(981 mm) 1965-ben jegyezték fel (11. ábra).
A 87 éves idősoron belül a tízéves átlagok az 1960-as évek végéig a sokévi átlag körül
ingadoztak. Az 1971 utáni időszakban (különösen az 1990 után) az évtizedes átlagok a
sokévi átlag alatt maradtak.
Az 11. ábrán bemutatott idősorra illesztett trendvonal erőteljesen csökkenő irányú változást
mutat, amely 5 %-os szinten szignifikáns.
Az évi hozzáfolyás időbeli változásának további elemzése céljából szerkesztettük meg a
sokévi átlagtól való évi eltérések összegének idősorát, amelyet a 12. ábra szemléltet.
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A tó hozzáfolyása
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Összehasonlítva a tófelületre és a vízgyűjtő területre hulló évi csapadékösszeg idősorokat,
megállapítható volt, hogy a változások iránya és időtartama alig tért el egymástól,
ugyanakkor a csapadékhiány-, és csapadéktöbblet-halmozódások mértékében jelentős
különbségek mutatkoztak. Példaként említjük a szélsőségesen száraz 2000-2003 közötti 4
éves időszakot: a halmozott csapadék-hiány a tófelületre hulló csapadék esetében a
sokévi átlag 73%-a, a vízgyűjtő területen pedig 96 %-a volt.

A Balaton évi hozzáfolyásának
sokévi (1921-2007) átlagtól való összegzett eltérése (mm)
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A 12. ábra szerint az 1921-1931 között a tó évi hozzáfolyásában a sokévi átlaghoz képest
sem számottevő hiány-, sem számottevő többlet-halmozódás nem volt megállapítható. Az
1932-1935 között bekövetkezett hiány-halmozódást követően 1945-ig az átlaghoz
viszonyítva jelentős hozzáfolyás-többlet halmozódás mutatkozott. Az 1946-1962 időszakot
ismét meghatározóan a hozzáfolyás-hiány halmozódása jellemezte, amelyet 1963-1966
között erőteljes hozzáfolyás-többlet halmozódás követett. 1967-1987 között a sokévi
átlaghoz képest sem számottevő hiány-, sem számottevő többlet-halmozódás nem volt
megállapítható, az 1988. évvel kezdődő időszakot – 1995-1999 kivételével – a
hozzáfolyás-hiány számottevő halmozódása jellemezte.
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A Balaton évi párolgása (mm)

A lefolyási tényező alakulása a Balaton-vízgyűjtőn

13. ábra

y = -0,0004x + 0,1636
2
R = 0,0647
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2
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Az évi lefolyási tényező alakulása a Balaton vízgyűjtő területén

14. ábra

1200

A Balaton vízgyűjtő területéről történő évi lefolyás és a vízgyűjtőre érkezett évi
csapadékmennyiség hányadosaként értelmezett lefolyási tényező értéke sokéves (19212007) átlagban 0,15, a legkisebb évi lefolyási tényező (0,06) 2002-ben, a legnagyobb
lefolyási tényező (0,27) 1942-ben fordult elő (13. ábra).
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A 87 éves idősoron belül a tízéves átlagok csak az 1941-1950 és az 1961-1980 időszakra
vonatkozóan tértek el számottevően a sokévi átlagtól.
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A 14. ábrán bemutatott idősorra illesztett trendvonal alapján szignifikáns változás nem
állapítható meg.
Az évi párolgás időbeli változásának további elemzése céljából szerkesztettük meg a
sokévi átlagtól való évi eltérések összegének idősorát, amelyet a 15. ábra szemléltet.

A 87 éves idősoron belül a tízéves átlagok az 1960-as évek végéig a sokévi átlag körül
ingadoztak. Az 1971 utáni időszakban (különösen az 1990 után) az évtizedes átlagok a
sokévi átlag alatt maradtak.

A Balaton évi párolgásának sokévi (1921-2007) átlagtól való összegzett eltérése (mm)
1600
1400

Az 13. ábrán bemutatott idősorra illesztett trendvonal erőteljesen csökkenő irányú változást
mutat, amely 5%-os szinten szignifikáns.

A Balaton vízháztartási mérlegének kiadási oldalán – sokévi átlagban – a párolgás
képviseli a legnagyobb értéket. A tó párolgása az 1921-2007 időszak átlagában 899
mm/év, a legkisebb évi párolgás (723 mm) 1970-ben, a legnagyobb évi összeg (1073 mm)
1946-ban fordult elő (14. ábra).
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A 15. ábra szerint a tó évi párolgásában a sokévi átlaghoz képest számottevő többlethalmozódás (ami a tó vízháztartása szempontjából a sokévi átlaghoz képest többlet
kiadást jelent) az 1944-1953 közötti időszakban következett be. Ezzel ellentétes irányú
változás jellemezte az 1963-1980 időszakot, amelynek során számottevő párolgás-hiány
halmozódás (a tó vízháztartása szempontjából a sokévi átlagnál kisebb kiadást jelent)
fordult elő. A felsorolt időszakokon kívül 1921-2007 között tartós párolgás-többlet, illetve
párolgás-hiány halmozódás nem volt megállapítható.
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Az évi természetes vízkészlet-változás időbeli változásának további elemzése céljából
szerkesztettük meg a sokévi átlagtól való évi eltérések összegének idősorát, amelyet a 17.
ábra szemléltet.
A Balaton évi természetes vízkészlet-változásának
sokévi (1921-2007) átlagtól való összegzett eltérése (mm)

17. ábra

6000

A Balaton természetes vízkészlet-változása
A természetes vízkészlet-változás a tó vízháztartását leíró integrált mutatószám.
Számítása a csapadék (C), a hozzáfolyás (H) és a párolgás (P) ismeretében az alábbi
egyenlet szerint történik.
∆KT = C + H -P
A Balaton természetes vízkészlet-változásának sokévi (1921-2007) átlaga 595 tómm/év, a
minimum -180 tómm 2003-ban, a maximum 2031 tómm 1965-ben fordult elő (16. ábra).
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A Balaton évi természetes vízkészlet-változása (mm)

A 17. ábra szerint az 1921-1931 között a tó évi természetes vízkészlet-változásában a
sokévi átlaghoz képest sem számottevő hiány-, sem számottevő többlet-halmozódás nem
volt megállapítható. Az 1932 és 1935 között bekövetkezett hiány-halmozódást követően
1945-ig az átlaghoz viszonyítva jelentős természetes vízkészlet-változás-többlet
halmozódás mutatkozott. Az 1946-1962 időszakot ismét meghatározóan a természetes
vízkészlet-változás-hiány halmozódása jellemezte, amelyet 1963-1966 között erőteljes
többlet-halmozódás követett. 1967 és 1987 között a sokévi átlaghoz képest sem
számottevő hiány-, sem számottevő többlet-halmozódás nem volt megállapítható, az 1988.
évvel kezdődő időszakot – 1995-1999 kivételével - a természetes vízkészlet-változás-hiány
számottevő halmozódása jellemezte.
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A 87 éves idősoron belül a tízéves átlagok az 1950-as évek végéig a sokévi átlag körül
ingadoztak. Az 1971 utáni időszakban (különösen az 1990 után) az évtizedes átlagok a
sokévi átlag alatt maradtak. Külön említésre kívánkozik, hogy 2000-ben – 1921 óta először
– fordult elő az, hogy a természetes vízkészlet-változás negatív előjelű volt. Ez a
vízháztartási szélsőség a következő három évben megismétlődött.
A 16. ábrán bemutatott idősorra illesztett trendvonal erőteljesen csökkenő irányú változást
mutat, amely 5%-os szinten szignifikáns.
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A Balaton lefolyása
A Balaton vízszintjének (vízkészletének) operatív szabályozása egyetlen helyen, a siófoki
vízeresztő zsilipnél történik.
A Balatonból történő leeresztés mindig is a legerőteljesebb emberi beavatkozások közé
tartozott, melyet az érvényben lévő üzemelési engedélyek szabályoztak. A szabályozási
szintek többször változtak, melynek politikai, gazdasági-társadalmi, műszaki és hidrológiai
okai is voltak.
Az 1921 óta rendelkezésre álló adatsor (18. ábra) szerint a leeresztés sokéves átlaga
575 mm/év. A legnagyobb leeresztés (1791 mm) 1965-ben történt, 2000. májusától 2005.
augusztusig leeresztés nem volt a tóból.
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A Balaton évi lefolyása (mm)

18. ábra
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A többletvíz-készletek levezetésével végrehajtott vízszintszabályozásnak természetesen
korlátai vannak. A Balaton természetes vízjárásában – a hidrometeorológiai tényezők
jelentős természetes változékonysága miatt – viszonylag kis valószínűséggel előfordulnak
olyan időszakok, amikor a szabályozási sávon belül a vízállás nem tartható. Ilyen időszak
volt a 2001. május 25. és 2004. december 27. közötti is, mikor a természetes
készletnövekedés halmozódó hiánya miatt a Balaton vízállása (1313 napon át) az alsó
szabályozási szint alatt tartózkodott mindamellett, hogy 2000. májusa és 2005. augusztusa
között a tóból vízeresztés nem történt.
Miután a Balaton átlagos hidrometeorológiai és hidrológiai viszonyok esetén lefolyásos tó,
és az évi lefolyás közelítőleg a tóra hulló évi csapadékmennyiséggel egyezik meg,
mindenképp szélsőséges vízháztartásúnak nevezhetők azok az évek, amikor nem
képződött levezethető vízmennyiség a tóban.
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A Balaton jégjelenségei az elmúlt 15 évben

A part jégerózióját a partvédőmű (pl.„BVK-típusú” védmű) hivatott meggátolni A védmű
védelmet nyújt a jég dinamikus és statikus hatásaival szemben. Különösen ki kell
hangsúlyozni a kőszórás szerepét, mely a jéghatásokat elsődlegesen viseli és mintegy
„görgő” szerepet betöltve a jeget a partvédőmű rézsűjére tereli. A BVK-típusú partfalak
esetében a kőszórás felsőszintje + 100 cm-en van. A téli vízszint jelentős növelésével a
kőszórás a jég alsó szintje alá kerülhet és említett szerepét nem tudja betölteni. A vízszint
növelésével lineárisan nő a jég partvédőművet terhelő nyomatéki hatása is. A partra
kikerülő nagyobb mennyiségű jég a parti létesítményeket, berendezéseket károsíthatja.
Jégkár elsősorban a hiányzó, vagy nem megfelelő magassági szintű és fel nem húzott
kőszórásos helyeken keletkezhet. A károkozás helyét mindig a jégzajláskor uralkodó
szélirány határozza meg. Általában az uralkodó É-ÉNy-i szél az É-i part felől a D-i part
irányába sodorja a jeget és ott okoz jelentősebb károkat. Ezért is fontos a jég észlelése és
mérése.
1993-2007 évek közötti jégállapotokat az OMSZ által hivatalosnak minősített siófoki
jégadatok alapján grafikusan és táblázatos formában is megszerkesztettük (5. melléklet, 34.sz táblázat). A jég megjelenését és eltűnését (4.sz. táblázat), a jég formáját és
vastagságát is tartalmazzák az adatok. A vizsgált időszakban a 2002-2003-as tél alatt
folyamatosan 96 napon keresztül borította jég a tavat (3.sz.táblázat). Ez volt a
leghosszabb jeges periódus. Maximális vastagsága 36 cm volt (19. ábra), melyet csak a
2004. évi januári hideg alatt kialakult
40 cm-es jégvastagság előzött meg.
A Balatonra 1932-től állnak rendelkezésre jégadatok, melynek alapján megállapítható,
hogy a leghosszabb jeges időszak 1962-63 telén 107 napból állt, és az elmúlt 76 év
folyamán mindössze 4 év volt jégmentes.
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Következtetések
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9
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8

9

17

A közelmúlt aszályos időszaka során a Balaton vízháztartásban bekövetkezett
szélsőséges, időnként rendkívüli változások (halmozódó csapadékhiány, ennek
következtében növekvő hozzáfolyás-hiány és a vízgyűjtő kiürülése, a negatív előjelű
természetes vízkészlet-változás) a vízszintszabályozás jelenlegi rendjének
felülvizsgálatára, újragondolására hívják fel a figyelmet.
A vízszintszabályozás esetleges módosítása azonban önmagában nem képes
ellensúlyozni az egyes vízháztartási elemeknél mutatkozó anomáliákat és azok hosszú
távú hatásait.
A vízháztartási tényezők változásának sokkal szélesebb és mélyebb, tudományos igényű
és megalapozottságú vizsgálatát szükséges elvégezni az üzemelési szabályzat
korszerűsítéséhez annak érdekében, hogy a tó vízszintszabályozásához a legmegfelelőbb
és a leghatékonyabb eszközök álljanak rendelkezésre.
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3.sz. táblázat: A jeges napok száma a Balatonon 1993-2007.
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Az állójég megjelenésére, időtartamára és megszűnésére vonatkozó idősorok statisztikai
vizsgálata alapján megállapítható, hogy a legkorábban (1 %-os valószínűséggel)
november 24-én, átlagosan (50%-os valószínűséggel) december 23-án, legkésőbb (99%os valószínűséggel) február 9-én várható az állójég megjelenése, és valószínűségük
előbbi sorrendjében, legkorábban január 16-án, átlagosan február 26-án, legkésőbb április
8-án az állójég megszűnése.
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A Balaton szélviszonyai az elmúlt 15 évben

A Balaton klimatikus adatainak jellemzésére Keszthely-Siófok OMSZ állomások adatai
alapján lehet következtetni. A Keleti-medence jellemző állomása Siófok, melynek az elmúlt
15 évre vonatkozó, havi közép szélsebességeit vizsgáltuk. A havi értékeket az alábbi (5.
sz. táblázat és 19. ábra) tartalmazza.

19.ábra

19.ábra

Jégjelenségek a Balatonon Siófoknál 2002. novem ber - 2003. április

40
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Az állójég megjelenése és megszűnése

1992-1993

93.01.01-től 93.01.14-ig, majd 93.01.18-tól 93.01.23-ig, majd 93.02.01-től 93.02.19-ig

1993-1994

93.12.04-től 93.12.15-ig

1994-1995

95.01.14-től 95.01.28-ig

1995-1996

96.01.01-től 96.03.24-ig

1996-1997

96.12.27-től 97.02.26-ig

1997-1998

98.02.03-tól 98.02.10-ig

1998-1999

98.12.12-től 99.02.04-ig

1999-2000

99.12.24-től 00.01.31-ig

2000-2001

állójég nem volt

2001-2002

01.12.09-től 02.01.26-ig

2002-2003

02.12.23-tól 02.12.31-ig, majd 03.01.07-től 03.03.20-ig

2003-2004

03.12.26-tól 04.01.14-ig, majd 04.01.24-től 04.02.07-ig, majd 04.02.14-től 04.02.17-ig

2004-2005

05.01.17-től 05.03.16-ig

2005-2006

06.01.13-tól 06.02.28-ig

2006-2007

állójég nem volt

2007-2008

07.12.26-tól 08.01.24-ig

A vizsgált időszak legkisebb átlagai október, legnagyobb átlagai március hónapra
jellemzőek.
A K-i medenceuralkodó széliránya az É-ÉNy-i, a viharos napok száma (amikor a nap
folyamán a maximális széllökés sebessége meghaladja a 15 m/s értéket) sokéves (35 év)
átlag alapján 79 nap.
év
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Átlag

4.sz. táblázat: Az állójég megjelenése és megszűnése 1993-2007.
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3,3

4,6

3,0

3,4

4,1

4,4

3,1

3,1

2,3

2,2

3,2

3,3

2,7

3,4

3,9

3,5

4,3

3,1

3,1

2,8

2,9

3,1

3,4

4,4

3,3

4,6

4,5
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3,5

3,0

3,0
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2,4

2,1

3
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3,3
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3,4

3,3

2,9

4,8

2,9

3,1

2,9

2,0

3,5

3,8

5,4

4,3

2,5

4,3

3,2

3,3

3,6

2,7

3,4

3,4

3,5

5,1

3,5

3,2

3,4

3,8

3,1

3,2

3,2

3,6

2,8

3,0

4,4

3,3

3,3

2,9
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3,8

2,9

2,6

3,6

3,5
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3,0
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2,9

2,9

2,2

2,7

2,4

3,0
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3,5

4,1

3,7

4,9

3,9

3,0

4,2

2,1

4,7

3,3

3,6

3,6

4,3

3,2

3,4

3,7

3,9

3,1

3,6

3,5

2,8

2,5

2,9

2,6

2,5

4,3

3,8

3,0

4,4

2,8

3,3

3,3

2,2

3,5

3,5

4,6

3,9

3,0

4,0

3,1

3,9

3,3

3,3

1,6

4,7

2,5

4,7

3,2

3,4

4,1

3,6

4,2

3,6

3,8

2,9

2,2

3,0

4,1

2,6

2,8

4,4

3,6

3,7

3,3

3,0

4,0

2,3

2,9

3,9

2,6

4,5

3,5

3,8

3,0

3,9

2,9

3,8

3,1

4,0

3,3

4,5

2,8

3,33

3,52

3,88

3,73

3,63

3,56

3,77

3,19

3,29

2,84

3,41

3,03

5.sz. táblázat:Siófok közepes havi szélsebességei (m/s)
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A helyszínrajz alapján megállapítható, hogy a vizsgált területen a feliszapolódás minimális
(0-30 cm).

2. MEDER VIZSGÁLATOK
2.1. MEDER FELMÉRÉS

A mérési terület a Club Aliga 294, 295 hrsz-u, valamint az 1403 hrsz-u terület előtti
vízfelület, melynek nagysága 52,5 ha.
A mérési terület, s azok pontjainak koordinátái (EOV rendszer)

A mérési pontok alapján a program terepmodellt készített, majd a terepmodellben
ábrázolásra kerültek a mederfenék szintvonalai 25 cm-es lépésközzel.
A szintvonalakat a 3. számú rétegvonalas helyszínrajzon ábrázoltuk.
A felmérési pontok által meghatározott 30 db keresztszelvényt a 4. számú rajzon
ábrázoltuk 1:2000 vízszintes és 1:100 függőleges léptékben.

EOV koordináták
pont
1
2
3
4
5
6

X
582400
582650
582500
582650
582650
583050

182350
182350
183150
183150
183800
183800

Y

A mérést a BVK mérőhajójáról végeztük.
A mederfenék szintjének és a laza mederüledék vastagságának meghatározása 50 x 50
m-es hálóban történt, 233 db ponton.
A laza mederüledék vastagságának mérése, valamint a szintek meghatározása talpas,
illetve hegyes szonda alkalmazásával történt. A fenékszint magasságát a laza üledék
felszínén vettük fel. A kemény fenék mélysége az iszap vastagság mértékével nagyobb
mélységben található.
A felmérés során az egyes pontok helymeghatározása GPS technikával történt EOV
koordináta rendszerben. A mérés során Trimble Geoexplorer3 típusú GPS-t használtunk.
A felmérés időpontja 2008. 09. 29.- 2008. 10. 10.
A mérési napokon a Balaton vízállása a Balatonaligai mérőállomás adatai szerint:
09.29.-én
84 cm
09.30.-án
82 cm
10.01. és
10.10
között
83 cm
A magassági adatok a siófoki vízmérce ± 0,00 m pontjára vonatkoznak, melynek szintje
egyenlő a 103,41 mBf szinttel.
A mérési adatok feldolgozása Autodesk Civil3D2007 programmal történt.
A mérési adatokból COGO pont táblázatot szerkesztettünk, ezt EOV koordinátahelyes
helyszínrajzba illesztettük. A felmérési pontvázlatot a 2. számú helyszínrajzon ábrázoltuk.
A helyszínrajzon feltüntettük a mederfenék szintjét és az iszapréteg vastagságát.
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Hullámmozgás, áramlási képek

Ha a legkisebb mértékű vízmozgást is figyelembe vesszük, akkor kijelenthető, hogy a
Balaton vize soha sincs teljesen nyugalomban. A tó vizének másodpercenkénti
tizedmilliméteres elmozdulásait ugyanis érzékszerveinkkel nem vesszük észre. De a
gyakorlatban megfigyelhető mozgásait tekintve is csak igen ritkán van nyugalmi
helyzetben.
A Balaton víztömegének egy részét, vagy egészét a különböző meteorológiai és hidrológiai
tényezők állandóan mozgásban tartják. E tényezők közül a legjelentősebb, legnagyobb
mértékű vízmozgásokat a szél okozza. A szélen kívül a vízmozgások előidézésében
közrehathat a légnyomás hirtelen változása, a hőmérséklet emelkedése vagy csökkenése,
a felszíni vízfolyások által szállított emelkedése vagy csökkenése, a felszíni vízfolyások
által szállított víztömegek beömlése és a vízeresztés is. A tó környékének domborzati
tagoltsága, a partvonal kiszögellései, illetve beöblösödései és a meder egyenetlenségei
közvetve ugyancsak befolyásolhatják a vízmozgást. A felsorolt tényezők állal előidézett
vízmozgások általában horizontálisak, de néha kevésbé észlelhető, függőleges irányúak is
létrejöhetnek.
A vízmozgás jellemző módon a hullámzásban a vízfelszín hossz- és keresztirányú
lengésében, illetve a kilendülések mértékében, valamint az áramlásokban nyilvánul meg.
A Balaton klimatikus adatainak jellemzésére Keszthely-Siófok OMSZ állomások adatai
alapján lehet következtetni. A Keleti-medence jellemző állomása Siófok.
Siófokra rendelkezésre állnak mért széladatok.
A Balatonra ható uralkodó szél a NY-ÉNY-É-ÉÉK-i tartomány. Ebből a tartományból fújó
szelek szolgáltatják a hullámzás, az áramlás és a tómeder alakulására mérvadó
legnagyobb energia bevitelt. A Club Aliga területén is ez a mérvadó szél.
A kelet-dé1i-délnyugati kisgyakoriságú erős szelek nem meghatározóak.
Tekintettel arra, hogy a déli part az uralkodó szelek viszonylatában támadottak, így azok
nem csak az áramlás, hanem főképpen a hullámzás szempontjából mérvadóak. Fő
áramlás tekintetében jellemző, hiszen a finomszemcséjű (iszap-agyag) hordalékszállítás
nagy térségeket érint egyidejűleg. Mértékadó az uralkodó szelek hatása a hullámzás és
tómeder, ill. part alakításában. Ezek a nyíltvíz felől érkeznek Füred és Alsóőrs felől 10-10
km meghajtási hosszal.
Áramlás, parterózió
A sokévi átlag alapján az uralkodó irányú széljárás, mely a vizsgált partszakaszt
befolyásolja,
az ÉNY -É-ÉÉK-i tartományban van.
A Ny-i irányból fújó szelek gyakorisága (és erőssége) nagy, azonban a kikötő erőteljesen
gyengíti ennek hatását a tervezési területen, valamint az ÉK irányból fújó szelek igen kis
gyakoriságúak, nem olyan nagymértékű meghajtási hosszal még érintik a partszakaszt
energia bevitel, erózió szempontjából. Ennek következtében a Ny-i és ÉK-i szelek hatása
kisebb mértékben mérvadó.
Energia bevitel szempontjából lényegtelen a D-K-i szelek teljes tartománya.
A kitüntetett irányú szelek által keltett hullámzás hatását illetően megjegyezzük, hogy a
Világos-Főkajár-Kenese partszakasz eróziónak kitett partszakasz, amit bizonyít, hogy a
térségben lévő nádas csak védettebb helyeken marad meg, ill. kissé terjeszkedik a mögött.
(pl. Balatonaliga „Kádár-sziget”).
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A felszíni- és felszín közeli áramlás a légmozgás helyi irányával egyező irányba tart, a NYÉNY-É-ÉK-i szelek idején. Az áramlás, illetve hordalékvándorlás, mely már nemcsak a
felszínre jellemző a partvonallal közel párhuzamosan halad általában KÉK felől NYDNY
irányba. Ez a fő áramlási irány.
A felszín alatti és fenék menti áramlások a tartósan (több óra, sőt napok) erős ÉK-ÉÉÉNY-i szél hatására fejlődnek ki. Ekkor DNY irányba tartó áramlás van, az ÉNY-NY-i
széltartományú szelek esetén ÉK-i irányú az áramlás, melyek a partvonallal
párhuzamosak.
A különböző szélirányokra támaszkodva megszerkeszthetők az érintett partszakaszra
vonatkozó helyi hullámzási képek.
Nem elhanyagolandó, hogy a magasabb vízállásnál (általában tavaszi időszakokban
jellemző és lehetséges a magas vízállás) a hullámmagasság is megnő. A hullámenergia
kioltódása lassúbb, vagyis nagyobb erővel ér a parthoz. Ez támadja a partvédőműveket,
de leginkább az igen kevés helyen meglévő homokos mederfeneket ill. a felhomokozásos
fövenyt is legyen az természetes vagy mesterséges kialakítású.
Hordalékvándorlás,mederalakulás
A szél hatásának kitett vízfelületen csúsztató feszültségek ébrednek és a szél energiát
közöl a vizze1. Ennek hatására a felszíni vízréteg a szél irányába fokozatosan mozgásba
jön. Tartós szélhatás esetén kifejlődnek a háromdimenziós hullámok és a mozgás a
mélyebb rétegekre is átterjed. A part és partközeli erózió mértéke függ a szél
sebességétől, a meghajtási hossztól, a hullámzás fejlettségétől. a vízmélységtől, a meder
érdességétől, valamint attól, hogy a szél alatti part vonala a szél irányára merőleges vagy
ferde helyzetű és hogy egyenes vonalú, vagy domború, sőt homorú. Ha a hullámzásban a
vízmozgás a fenékig leér, a meder fenekét alkotó anyag mozgásba jön. A meder szemcséi
vagy a fenéken gördülnek vagy pedig ha az anyag meglehetősen finom szemű (iszapagyag frakció) lebegtetve vonulnak a hullámzásban létrejövő tömegátvitel és az áramlások
együttes hatására.
Hatásukat és alakjukat illetően a tovaterjedő es így a parthoz kifutó hullámok kétfélék:
- a viharhullámok vagy viharral érkező hullámok, melyeknek jellegzetessége, hogy
folyamatosan a szél hatása alatt állnak, azaz érkezésükkor vagy fennállásuk idején a
szélhatás is fennáll,
- az elhaló hullámok (vagy döghullámok), melyek akkor állnak elő, ha a viharhullámok
kijutnak a meghajtási (gerjesztési) térségből és ezért már nem kapnak energiát a széltől
vagy pedig ha időközben elült a szél a tovaterjedő hullámok csillapodó-, vagy elhaló
hullámokká válnak.
A parthoz érkező hullámokról, viharhullámokról beszelünk, ha a szél a nyílt víz felől fúj a
part felé, és a partnál is érvényesül a szélhatás. A viharhullámokra jellemző a nagy
meredekség. A szél elsodró hatása miatt a hullámsorozat hullámai előrehajolnak. Az
előrehajlás folytán adódó instabilitás elősegíti a hullámok megtörését, mihelyt azok a kis
vízmélységű parti szakaszt elérik.
Ezzel szemben az elhaló hullámok alakját nem változtatja a szél és így az közel
szinuszidális. Ez az a legstabilabb hullámalak. mely a csekély energiaveszteséggel járó
tovaterjedést biztosítja. A Balaton viszonylatában csupán rövid ideig észlelhetők az ilyen
szél nélkül partot érő elhaló hullámok, amelyekre találóan illik a döghullám elnevezés.
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Miközben a hullámok a mélyvízi tartománytól a partra való felfutás vagy visszaverődés
sávjáig eljutnak, jelentős hatást gyakorolnak a medret alkotó anyagra. A vízmélység
csökkenésével a hullámhegyben megnövekszik a vízrészecskék orbitális sebessége. Ez
egyrészt a mederanyag finomabb szemcséinek felkavarásához, azaz a lebegtetett
hordalék töménységének növekedéséhez, másrészt a nagyobb szemcséknek az oszcilláló,
fenék-közeli vízmozgás eredőjének irányába való elmozdulásához vezet. A parti
mederszelvény állandóságának feltétele a part-, illetve a mélyvíz felé irányuló
hordalékmozgató erők egyensúlya. Minthogy az egyensúly általában nem áll fenn, a
parti meder állandóan alakul.
Mint említettük, a viharhullámok jellegzetessége az aszimmetrikus hullámalak és a nagy
meredekség. Az erős szél elsodró hatásaként a sűrűn érkező hullámtarajokkal nagy
mennyiségű víz jut fel a partterületre, ami így hamar telitetté válik és a talajban lefelé
szivárgó víz felszíne csaknem összeesik a partfelület vonalával. A lefolyó víz anyagot mos
le a part felszínéről, amelyet egyébként a rézsű lábánál előálló vízugrás is alámos. Az
intenzívebb beszivárgás nyomán megemelkedett talajvízszint hatására intenzívebbé válik
a talajba bejutott víz visszaáramlása a tó felé a parti rézsű lábánál.
A szivárgó víz kilépési sávján talajlazulás áll elő, ami elősegíti a mederanyag gyors
elmosódását.
A jelenség a D-i partra jellemző, heves lefolyású, időléptéke órák, napok nagyságrendű. A
szél által a parti rézsűkre kisodort nagy mennyiségű víznek a kontinuitás értelmében
vissza kell térnie. A visszatérő víz telítve van hordalékkal. ezért sűrűbb a normálisnál és
így a fenék közelében halad. A visszaáramló víz sebességét a hordalékszállító képességet
növeli az erős part felé irányuló áramlás a felszínen, amelyet a part felé fújó szél okoz. Az
áramló víz mindaddig szállítja a terhét, amíg a sebessége elegendően le nem csökken a
hordalék leejtéséhez. Ezáltal homokpad épül a parti rézsűről elhordott anyagból. Ez a
homokpad vándorol a part mentén attól függően, hogy milyen a szél iránya, milyen
időtartamú és erősségű.
A tartósan erős ÉÉNY-É-ÉÉK-i szél idején a D-i part (Siófok) előterében nagy a
mederanyag felkeveredése az erős hullámzás hatására. A tapasztalatok alapján ismert,
hogy a főáramlásokban szállított lebegtetett hordalék KÉK-ről NYDNY-i irányú, ill. kisebb
mennyiségben fordított, útközben mintegy állandóbb kisebb koncentrációval. Az
áramlással inkább az É-i part (déli szelek hatására felkeveredett, de a szélirány fordulással
még le nem ülepedett) és a tóközép felkeveredett iszapja vándorol, mely a fennálló vihar
időszakában nem képes kiülepedni.
Az uralkodó széljárás hatására kialakuló hullámmozgás a fenék (homok) anyagát képes
fellazítani, megmozgatni és azt tovagörgetni (itt nem lebegtetett formában jut tovább).
Az iszap huzamosabb időn át halmozódna, ha a partközeli élénk vízmozgást előidéző
hullámzás nem lenne, aminek következtében az iszap és az ugyanitt már nem a
pelyhesedés hatására kiülepedő finom szemcséjű hordalék elegye konszolidálódna
(tömörödne) és az üledék pedig kohézióssá válna. Ez az uralkodó szelek keltette
hullámzás következtében nem jellemző a D-i parton, ugyanakkor a homokos part a nagy
gyakoriságú hullámzás által fellazul és a homokszemcsék görgetetten távoznak, ill.
helyükre újak kerülnek.
A kohéziós üledék megbontása és e1mozditása ténylegesen nagyobb intenzitású
hullámzást igényel (pl. amíg a kemény mederfeneket alkotó homokfrakció - D = 0,2 mm esetén a kritikus kimosási sebesség vkrit = 0,18 m/s, a konszolidált, kohéziós iszap esetén
- D = 0,018 mm - eléri a vkrit = 0,4 m/s értéket a konszolidáció rnértékétől függően).
A tó ezen partszakasza jellemzően nagyobb gyakoriságú és intenzitású hullámhatásokkal
bír, így itt intenzív a vízmozgás, nagyobb a turbulencia foka, ezért ezeken a részeken
mérsékelt a kiülepedési lehetőség. A fenékre lesüllyedő hordaléknak nincs lehetősége

helyben halmozódni. mert az uralkodó szélirány következtébeni energiaviszonyok ezt nem
teszik lehetővé, ezért viszonylagosan nagyobb a vízmozgás turbulenciája, a fenék anyaga
kemény (tömörödött) homok, finomhomok.
Hullámzás fennállása idején a strandok előteréből és áramlási holtterek egy részéből
távozik a K-D-DNY - i szé1 idején esetlegesen bejutott és leülepedett kis mennyiségű
finomszemcséjű agyag-iszap (1-2 mm vtg.) hordalék.
A hullámzás elcsitulását követő több órás időszakban is még fennálló áramlásban érkező
és a vízcsere folytán a limányba bejutó igen kis mennyiségű lebegtetett hordalék bejut az
öblökbe és annak egy része ülepedik le.
A téli (jégbeállt) időszakban hullámzásból adódó hordalékmozgás nincs, valamint az őszi
évszak jellemzője a szélcsend és a gyenge légáramlat.
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Az áramlás vizsgálatára a Budapesti Műszaki Egyetem dolgozott ki rácsháló alapú
számítógépes modelleket, amikkel a megfelelő alapadatok beszerzése és kalibrálás után a
gyakorlati tapasztalatok szerinti áramlási vonalak állíthatók elő. Ezekből következtetni lehet
a mértékadó hullámmagasságokra, az áramlási sebességekre, az áramlás horizontális és
vertikális dimenziójára, a csúsztató feszültségekre.
Ez alapján eldönthető, hogy a mederben mit és hová célszerű elhelyezni, úgy, hogy az
lehetőleg minél kisebb fenntartási költséggel és a környezetre minél kisebb káros hatással
üzemeltethető legyen.
A következőkben ezen modellel elvégzett szimuláció eredményeit ismertetjük a K-i (siófoki)
medencére vonatkoztatva. (THESIS Kft. – Alsóörsi Mediterrán Kikötő áramlási és
mederüledék-mozgás vizsgálatok)
A vizsgálathoz kapcsolódó előmunkálatok:
Medertopográfia
A "makro" modellezéshez használt tó-meder fenékszintjének, valamint a partvonal
helyzetének figyelembe vétele alapvetően az 1976. évi Balaton Atlasz adatai alapján
történt a Balaton egész, mintegy 600 km2 területére kiterjedően. A fenékszintre vonatkozó
adatok 100 x 100 m-es vízszintes rácshálózat sarokpontjain kerültek megadásra ill.
szükség szerint interpolálásra. A modellezés során "víztérként" azok a pontok (függélyek)
lettek figyelembe véve, amelyeken a közepes balatoni vízállás (104.30 mBf., 0.90 mSf.)
mellett a vízmélység min. 0,5 m. Az ennél kisebb vízmélységű helyek szárazföldi
határpontként vagy szárazföldként kerültek figyelembe vételre.
Mederüledék
Az üledékmozgás, a mederfenék változások és a vízminőség szempontjából is különös
jelentősége van a mederüledék fizikai jellemzőinek, valamint ezek térbeni - vízszintes és
üledékfelszín alatti, mélység szerinti - változásának. A mederüledék mozgását befolyásoló
és a modellvizsgálatok során figyelembe vett fizikai jellemzők:
A legfelső 1-1,5 cm vastagságú igen mozgékony üledékréteg ("lutya") szilárd
anyag sűrűsége 250-260 kg/m3, jellemző szemátmérője 0,01-0,02 mm.
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Az adatok alapján a modellvizsgálatokhoz a következők rögzíthetők:
-

A talajmechanikai vizsgálatból származó 10 - 40 cm rétegvastagságú minták
átlagos közepes szemátmérője biztosan nagyobb, mint a legmozgékonyabb felső
1-2 cm-es üledékrétegre vonatkozó értékek, a laza üledékmozgás szempontjából
meghatározó tartomány kohéziós üledékként kezelendő (D50 < 0.03 mm)

-

A laza üledék rétegsűrűségére vonatkozóan szintén jellemző, hogy a fenékszinttől
mért távolsággal növekszik. A legfelső 1-2 cm vastagságú réteg szilárdanyag
sűrűségére - a mért értékeket is figyelembe véve - feltételezhető a Balaton
egészére jellemzőnek tekinthető mintegy 200 - 300 kg/m3 értéktartomány.

-

-

Kohéziós üledék felkeveredését előidéző kritikus csúsztató feszültséget döntően
nem a szemcseátmérő, hanem a szilárdanyag sűrűsége határozza meg.
A további vizsgálatok során a laza üledék legfelső rétegének felkeveredéséhez
szükséges kritikus csúsztató feszültség értékeként a 260 kg/m3 szilárdanyag
sűrűséghez Migniot szerint becsülhető - 0.1 N/m kerül figyelembe vételre.
A hullámzás által fellazított, de lebegésbe nem kerülő („kúszó" mozgású) laza
üledék-sűrűség mélység szerinti növekedésénél - a mintavételi értékeket a vizsgált
rétegvastagság középértékeként tekintve - parabolikus változás becsülhető.
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A siófoki szél-adatok alapján a vízfelületre a levegő-víz közötti csúsztató feszültség
közvetítésével átadódó fajlagos energia szerint a szélirányok az adott térségben súlyozhatók. A különböző szélirányokhoz rendelhető, a víztérbeni anyagmozgások
szempontjából a jelentőségüket jellemző, fajlagos energia átadásán alapuló súlyszámokat
szintén ezen táblázat mutatja be.
A meglévő kikötő környezetében tervezett beruházások vizsgálatánál az anyagmozgások
szempontjából mértékadó szélesemények (szélsebesség és szélirány) meghatározásához
a következő meggondolások szolgáltak alapul:
-

-

-

Széladatok
A víztéren belüli anyagáramokat befolyásoló légmozgásokra vonatkozóan az Országos
Meteorológiai Szolgálat siófoki meteorológiai állomás 1996-2000. évi adatai kerültek
felhasználásra. A különböző szélsebesség tartományokba eső szélesemények abszolút
gyakoriságát 16 szélirány figyelembe vételével az 1. Táblázat tartalmazza.

30/79

-

A viz- és üledékmozgás szempontjából a szélesemények közül csak a jégmentes
időszakoknak lehet jelentősége. (Jégfedett időszakok időtartama átlagosan mintegy 45-50 nap/év). Feltételezzük, hogy a szélesemények megoszlása közel arányos a jeges és jégmentes időszakok időtartamával;
Bizonyos közeleső szélirányok tartóssága - vízmozgásokat kiváltó hatásaik
vonatkozásában - összevonhatók;
A vízfelületre átadott energia alapján több mint 90%-ban az É-ÉÉNY-i szélirányoknak van jelentősége. A Club Aliga Balaton vízterén belüli helyzetét figyelembe
véve további számszerűsíthető hatása lehet még a NDN-DDN-DN - i és a KKDKDK - i irányú légmozgásoknak;
A szélesemények hatásának mértéke kapcsolódik a vízfelületre átadott fajlagos
energia értékéhez, a gerjesztett hullámmozgáshoz;
A 0 - 4 m/s, azaz 0-14.5 km/óra sebesség tartományba eső széleseményeknek
("gyenge légmozgás”) víz- és üledékmozgás szempontjából jelentősége nincs,
mivel számottevő periodikus ill. aperiodikus vízmozgást - ezen keresztül üledék
felkeveredést, ill. üledék "kúszást" - gyakorlatilag nem eredményeznek;
Egy adott széliránynál és szélsebesség tartományban a mértékadó szélsebességek az átadott energia alapján súlyozott középértékként határozhatók meg.
A lebegtetett ill. a "kúszó" üledékmozgáshoz az üledék felkeveredése ill. fellazulása szükséges, amit a Balaton vízterében - a tihanyi szűkület és környezetének
kivételével - kialakuló, jellemzően igen alacsony áramlási sebességek (0.01 - 0.20
m/s) mellett meghatározó mértékben a hullámzás vált ki. A szélsebesség mellett a
meghajtási hossztól függő hullámmagasság a "széloldali" partok mentén nem
elegendő a mederváltozás szempontjából számottevő üledékfelkeveredés
létrehozásához. (Átadott energia ill. áramlás szempontjából mértékadó É-i, ÉNY-i
szél hatása üledékmozgás szempontjából az északi parton nem számottevő.)

Módszertani megközelítés:
Az üledék (és a hozzá kapcsolódó kémiai anyagok) mozgását - az üledék fizikai tulajdonságai mellett - a víztér mozgásjelenségei határozzák meg, amelyek közül a továbbiakban figyelembe vett jelenségek a következők:
-

-
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A vízfelszín közeli légmozgás a szélsebességtől, a széliránytól, a meghajtási
hossztól (a vízfelület vízszintes geometriájától), valamint a vízmélységtől (esetenként a vízi növényzettől) függően hullámmagassággal, hullámhosszal, hullámfrekvenciával ill. lengésidővel jellemezhető periodikus vízmozgást, hullámzást hoz létre, mintegy "megérdesítve" a vízfelületet.
A légmozgás és a hullámzással "érdesített" vízfelület közötti, a szélsebességtől,
irányától, a hullám-jellemzőktől, valamint a meghajtási hosszaktól függő súrlódás a
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vízmélységtől, a medersimaságtól függően vízszintes (és függőleges) irányú
aperiodikus vízmozgást, cirkulációs áramlást eredményez.
- A hullámzás periodikus mozgásának aszimmetrikus (szélirányban nagyobb) impulzusai haladó mozgást (tömegáramot) is eredményeznek, tovább erősítve az
aperiodikus vízmozgás (áramlás) intenzitását.
Az előző periodikus és aperiodikus vízmozgás - intenzitásuktól függő mértékben mozgásba hozza (felkeveri) a laza üledéket és a vizsgálatok tárgyát nem képező, az
üledékhez kötődő, a víztér vízminőségi állapotát is befolyásoló kémiai anyagokat:
-

-

-

A szemcse-összetétel a szilárd anyagsűrűség függőleges és vízszintes irányú
változásával jellemezhető laza mederüledéket - a Balatonra jellemzően nagyobb
részben a hullámzástól, kisebb részben a cirkulációs áramlás jellemzőitől függően
a mederüledék felszínén ébredő csúsztató feszültség ,.felkeveri" és az adott
vízmozgás állapothoz tartozó telítettségi koncentrációhoz közelálló töménységgel
„lebegésben" tartja.
A lebegésben lévő mederanyagot a cirkulációs áramlás ill. a hullámzó víztömeg eredőként és függélyek menti középértékben értelmezett - tömegtranszportja
(haladó mozgása), valamint döntően a hullámzás okozta turbulens diszperzió a
víztérben „áthelyezi", (transzportálja, ill. elkeveri) miközben a lebegésben lévő
üledék-koncentráció az adott helyen a vízmozgás-állapottól függően tovább növekszik a helyi mederüledékből, vagy éppen a kiülepedés következtében csökken,
növelve az adott helyen az üledékszintet.
A hullámzás periodikus mozgása szerint aszimmetrikus, fenéken ható impulzusai
hatására - a szélmozgás, ill. a felszíni hullámterjedés irányában - a súrlódással
fellazított, de lebegésbe már nem kerülő mederüledék-réteg egyfajta lassú "kúszó"
mozgása is megjelenik, a hullámjellemzőktől, ill. a vízmélységtől, valamint a
üledék jellemzőktől függően.

Az előző folyamat-megközelítésre alapozva számítógépes modellezéssel végzett
szimulációs vizsgálatok célkitűzése mederben lévő vagy tervezett építmény által
módosított, a partközeli mederállapotokat befolyásoló fizikai folyamatok mennyiségi
jellemzése, esetleges következményeinek becslése.
A szél-keltette periodikus (hullám) mozgások jellemzőit a Balatonra is elfogadottnak
tekinthető Bretschneider-féle, a sekélyvízi körülményekre módosított összefüggésekkel
határozhatjuk meg. A figyelembe vett elemei:
-

adott irányhoz tartozó mértékadó szélsebesség a nyugalmi vízszint feletti 10 m
magasságban;
hatékony meghajtási hossz;
vízmélység;
partközeli vízi növényzet (nádas)

A Balaton szé1-keltette áramlási folyamatainak, ill. közel állandósult állapotainak
(cirkulációs áramlásainak) jellemzéséhez a hosszúhullámú (kis amplitúdójú) sekélyvízi
hullámok elméletén alapuló, vízszintes síkon kétdimenziós (függélyek mentén integrált)
megközelítés matematikai modelljét alkalmazhatjuk. Figyelembe vett elemei:
-

a tengelyirányok szerinti, áramlásból és/vagy hullámzásból származtatott
turbulens viszkozitási együtthatók;
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az áramlás okozta csúsztató feszültség a mederfenéken, nyílt víztérben és
partközeli nádas figyelembe vételével;
a nyugalmi vízszint felett 10 m magasságban értelmezett mértékadó szélsebesség
és változása a szárazföld - vízfelület között, valamint a meghajtási hossz mentén;
a víz-levegő közötti csúsztató feszültség és változása a szignifikáns hullámmagasság és hullámhossz szerint;
a hullámmozgásból származó tömegáram (haladó mozgás) hullámperiódus alatti,
szélirányú átlagos sebessége (Longuet-Higgins féle magasabb rendű közelítéssel)

A vízszintes irányú lebegtetett üledékmozgásnak az adott áramlási jellemzőkkel
rendelkező víztérbeli mozgásának (elkeveredésének) jellemzéséhez a függély mentén
átlagolt, nem konzervatív turbulens diszperziós transzport-egyenletet alkalmazhatjuk.
A figyelembe vett elemei:
-

a vízszintes irányú kvázi-állandósult cirkulációs áramlás fajlagos vízhozama,
sebessége és térbeni változása;
a vízmélység és térbeni változása;
a függélyek mentén átlagolt kvázi egyensúlyi (telített) üledék koncentráció;
az áramlásból és/vagy a hullámzásból származtatott turbulens diszperziós
együtthatók.

A nemkonzervativitást eredményező függőleges irányú lebegtetett üledékmozgás
(felkeveredés, kiülepedés) jellemzőinek becsléséhez figyelembe vett elemek:
-

a hullámzásból származó átlagos csúsztató feszültség a mederfenéken;
a laza üledék szilárdanyag sűrűsége és közepes szemátmérője;
az áramlásbál származó csúsztató feszültség;
a felkeveredéshez ill. a kiülepedéshez szükséges kritikus csúsztató feszültség;

A fellazult üledékréteg hullámmozgás által okozott aperiodikus jellegű, szélirányban haladó
jellegű "kúszó" mozgásának vizsgálatához figyelembe vett elemek:
-

a hullámmozgásból származó tömeg-transzport periódus idő alatti átlagos
szélirányú sebessége a fenéken (Longuet-Higgins)
a hullámzás által fellazított, de fel nem keveredő üledékréteg becsült vastagsága;

A különböző fizikai folyamatok szimulációs modellezésénél általánosan követett
meggondolások a következők:
-

-

A fizikai folyamatok modellezése két szintet igényel: A "makro" szintű megközelítés célja a vizsgálat tárgyát képező építmény környezetének a balatoni víztér egészébe történő beillesztése, a „mikro" szintű megközelítés célja pedig a Balaton
egészének részét képező építmény és közvetlen környezetén belül végbenő jelenségek, ill. folyamatok részletekre is kiterjedő megismerése.
A "makro" szintű szimulációs modellezésénél minden esetben a Balaton - 0.3 mnél nem kisebb vízmélységű - vízterének egésze az értelmezési tartomány a 200 x
200 m oldalhosszúságú térbeli diszkretizálási hálózat - mintegy 15 000 számítási
függély - figyelembe vételével. Az eredmények bemutatása azonban - a tanulmány
tárgyának megfelelően - a Siófoki Medence mederrészére korlátozódik.
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A "mikro" szintű szimulációs modellezés a "makro" szintű térbeni digitalizálási hálózathoz illeszkedően a tervezett építmény, mint a balatoni víztér részét képező
környezetére terjed ki 10 x 10 m oldalhosszúságú térbeli díszkretizáló hálózat mintegy 30000 számítási függély figyelembe vételével.
A "mikro" tartomány határain feltételezhető, hogy a vizsgált építmény a fizikai
folyamatokat makroszinten már nem módosítja, ill. hatása elhanyagolható.
A folyamatok időbeni diszkretizálása az alkalmazott numerikus módszer stabilitási
feltételéhez igazodik, ha ilyen létezik, ill. a számítások pontossági igényeit veszi
figyelembe. A "makró" modell esetében jellemzően 1,0-2,0 perc, a "mikro” modellnél pedig 20-40 másodperc.
Az üledékmozgást eredményező, a mederfenéken fellépő csúsztató feszültséget
döntően a hullámmozgás eredményezi. Ehhez viszonyítva az áramlásból származó csúsztató feszültség - az áramlási sebességek alacsony értékei miatt - elhanyagolható, vagy az eredő csúsztató feszültség a hullámzásból származó értékek korrekciójával becsülhető.
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érdekében - csak minden második (400 m-enkénti) számítási rácsponthoz tartozó
sebesség vektor van ábrázolva. Ugyanakkor 6 tartomány figyelembe vételével ábrázolásra
került az adott széleseménynél kialakuló szignifikáns hullámmagasság térbeni eloszlása.
A NDN-DN-i szélirány esetében a makro-modellen végzett vizsgálat eredménye szerint a
Club Aliga partközeli környezetében erőteljes Ny-ról K felé irányuló vízmozgás a jellemző.
A függély-középsebességek 0.02-0.0.05 m/s értéktartományban jelentkeznek. A kialakuló
periodikus vízmozgásra a 0.5-0.6 m-es szignifikáns hullámmagasság jellemző. Ez az érték
nagyobb a kritikus hullámmagasságnál, a 2.6-3.0 s-os hullámperiódus idő mellett már
alkalmas a mederfenéken lévő "lutya" réteg (mederüledék) felkeveredésére.
Club Aliga

A belső anyagforgalmat döntően meghatározó légmozgás minden jellemzője (irány,
sebesség és ingadozás, időtartam) sztochasztikus jellegű, ezért az anyagforgalom
jellemzői is véletlenszerűek. Mivel a mederváltozások időléptéke - a légmozgások és
közvetlen következményeinek órás nagyságrendű időléptékével ellentétben - minimálisan
éves nagyságrendű, ehhez igazodóan a fizikai folyamatok jellemzőit is éves időléptékhez
igazodóan célszerű megadni.
Ugyanakkor a mederváltozások éves mértéke - a befolyásoló hatások sztochasztikus
jellegéből, az alapadatok változékonyságából adódóan - csak várható értékként becsült
jellemző lehet.
A különböző feltételek mellett végbemenő folyamatok "kezdeti feltétele" minden esetben
nyugalmi állapot. Feltételezhető, hogy egy időben közel állandó paraméterű szél-esemény
hatására az átmeneti időtartamot követően kialakuló kvázi egyensúlyi, állandósult állapot
létrejön, amelynek állapotjellemzői a szélesemény hatásaira éves szinten is jellemzőnek
tekinthetők.
A Balaton vízállás-változásai a fizikai folyamatokra is hatással vannak. A tervezett kikötő
sokévi „átlagos évben" várható hatásainak becsléséhez "makro" és "mikro" szinten is a
Balaton üzemi vízszinttartományának (104.10 - 104.50 mBf, ill. 0.70 -1.10 mSf.)
középértéke (104.30 mBf., 0.90 mSf.) vehető figyelembe, tekintettel arra, hogy a különböző
szélesemények és vízállások egyidejűségére vonatkozóan adatok nem állnak
rendelkezésre.
A modellvizsgálatok eredményei
A „makro" vizsgálatok célja a tervezett építménynek a balatoni víztér részét képező közvetlen környezetében a mértékadó légmozgások hatására kialakuló áramlási és hullámmozgás jellemzők meghatározása. (A mikro modellen vizsgált közvetlen környezet a "nagy
egész" részeként beilleszthető legyen a Balaton vízterébe.) Ennek érdekében a Balaton
teljes területét figyelembe véve 200 x 200 m méteres vízszintes síkú rácshálózat pontjain
kerültek meghatározásra az állandósult mértékadó szélsebességek hatására kialakuló
áramlási függély-középsebességek és szignifikáns hullámmagasságok térbeni eloszlása.
A 38°-os (~ NDN-DN-i) szélirányban mértékadó, tartós 7.2 m/s - os szélsebesség esetén
kialakuló cirkulációs áramlási sebességek térbeni eloszlását mutatja be a 2/A. Melléklet
vektoros ábrázolással a Siófoki Medencére vonatkozóan. A mellékleten - a kezelhetőség
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A 175°-os (~K-KDK-i) szélirányban mértékadó, tartós 5.5 m/s-os szélsebesség mellett
kialakuló vízmozgások jellemzőinek - függély-középsebességeknek és szignifikáns hullám
magasságok térbeni eloszlását a 2/B. Melléklet mutatja be. Ebben az esetben a Club Aliga
környezetében a Ny-ről K felé irányuló áramlás a jellemző. A függélyközépsebességek
alacsony tartományban jelentkeznek. A hullámmagasságok az előzőektől eltérően
alacsony szinten alakulnak (< 0,1 m), amely már nem elegendő a laza üledék
felkeveréséhez.
Club Aliga
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A térségben uralkodó 285°-os (~ É-ÉÉN-i) szélirányban tartós 9.0 m/s-os mértékadó
szélsebesség mellett kialakuló vízmozgások jellemzőinek térbeni alakulását a Siófoki
Medencében a 2/C. Melléklet mutatja be. A szélesemény hatására a Club Aliga
környezetében erőteljes K felől N felé irányuló áramlás a jellemző. A partközeli áramlási
függélyközépsebességek 0.06-0.15 m/s körül alakulnak. Ugyanakkor a hullámmagasságok
gyakorlatilag 0.3 – 0.4 m körül alakulnak. Ez az érték nagyobb a kritikus
hullámmagasságnál, a 2.6-3.0 s-os hullámperiódus idő mellett már alkalmas a
mederfenéken lévő "lutya" réteg (mederüledék) felkeveredésére.
Club Aliga
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A fentiekben bemutatott áramlási modellek gyakorlati alkalmazására a mederben
elhelyezendő építmények, művek tervezése során nyílik lehetőség.
Általánosan elmondható a modellek alapján, hogy a Club Aliga mederterülete egy
folytonosan változó áramlási közegben található, ahol a víz szinte soha nincs
nyugalomban.
A változó irányú áramlás a finom üledékes mederanyagot folyton elszállítja a
területről (Club Aliga előtti partszakasz a meglévő kikötő környezetében)
A helyszínen végzett mederfelmérés eredménye is ezt támasztja alá. A kikötő
környezetében minimális üledék található (0,05 – 0,2 m), a meder anyaga kemény balatoni
homok.
A nagyobb feliszapolódás a kikötő K-i és Ny-i oldalán lévő áramlási holtterekben található,
de az erőteljes part menti áramlás miatt itt sem jelentős mértékű.
A modellek a terület hasznosítása során felmerült igények, beruházások átgondolásakor is
használhatók.
A Club Aliga részéről felmerült igény, hogy a jelenleg partvédelemmel ellátott partszakaszt
több helyen meg kívánják nyitni, kombinálva ezt mérnökbiológiai megoldásokkal
(nádtelepítés), felhomokozással (lidó kialakítása)
A következőkben ezeket az elgondolásokat vizsgáljuk meg részletesebben, gyakorlati
példák bemutatásán keresztül.
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3. PARTVONAL VIZSGÁLATA
3.1. Partvonal változások
A Balaton mai partvonalának kialakulásában 3 jellegzetes időszakot különböztetünk meg:
- a földtörténeti korok időszaka - évmilliók során az ősmedence kialakulása,
- a természetes hidrológiai egyensúly időszaka - jellemzője a jelenleginél 1,5-2,0 m-rel
magasabb tóvízszint, amelyet csak a hidrológiai viszonyok befolyásoltak,
- az emberi beavatkozások időszaka – mely napjainkig tart.
3.1.1. Természetes partvonal alakulás
A partvonalat természetesnek tekintjük, ha az a tó vízszintjének és medrének alakulásától
függően, e kettő találkozásánál természetes körülmények között jön létre.
A tó meder kialakulásától napjainkig állandó változáson ment keresztül, melyet a
mindenkori vízszint határozott meg. A szabályozás előtti időszakban a hidrológiai
adottságok szerint változott és időnként 1,5–2,0 méterrel is meghaladta a mai vízszintet.
A partvonal alakulását meghatározó első partszabályozási munkák a XIX. század második
felében a Déli vasút megépülése után indultak, melyek elsősorban a vasút védelmét
szolgálták.
A Balaton mai vízszintje és tudatos, tervszerű vízszintszabályozásának kezdete is erre az
időszakra tehető.
Ebben meghatározó szerepet kapott a Sió csatorna és a siófoki zsilip kiépítése (1863.),
majd újjáépítése, korszerűsítése (1947.) és bővítése (1977).
A tómeder több ezer éves feltöltődésének vizsgálatát 1950-80. között végezték el. Az
alapkőzetig leérő feltáró fúrások adatai (VITUKI) alapján kaptak választ a feliszapolódást
szabályozó tényezők törvényszerűségeire. Megállapították. hogy a hidrológiai egyensúly
állapotától eltérő vízszintek jelentősen növelték a parteróziót. Az erdőterületek
csökkenése, a mezőgazdasági művelés elterjedése pedig fokozta a vízgyűjtő területről
lemosott, a tóba kerülő hordalékot.
A vizsgálatok szerint a partalakulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van az ún.
"elhabolásnak", mely a védelem nélküli parton a hullámzás erodáló hatása révén a tóba
kerülő anyagot jelenti.
A déli part védelem nélküli szakaszain az erózió lehetséges mértékét 1958-65. között
(VITUKI) vizsgálta.
Kilenc ellenőrző szelvény hétéves megfigyelése alapján
megállapították, hogy az elhabolás átlagértéke 1,2 m/év, de kedvezőtlen esetben 4-5 m/év
is lehet.
Egy jellegzetes szelvény adatai a 1. ábrán láthatók.
1.ábra

HIDROLÓGIAI, PART- ÉS MEDERSZABÁLYOZÁSI SZAKVÉLEMÉNY

2008.10.18.

HIDROLÓGIAI, PART- ÉS MEDERSZABÁLYOZÁSI SZAKVÉLEMÉNY

2008.10.18.

BALATONVILÁGOS – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV – VIZSGÁLAT

39/79

A part természetes vonalát érdemben csupán a hullámzás és jég hatására keletkező
erózió módosítja ott, ahol nincs megfelelő partvédelem. Az elhabolás üteme az északi
parton cm/év, a déli parton azonban m/év nagyságrendű is lehet.
3.1.2. Mesterséges partvonal-alakítás
A tavak partvonalának mesterséges alakítása a tószabályozás, ezen belül is a
partszabályozás körébe tartozik. Feladata a part vonalának állandósítása vagy
módosítása, ideiglenes vagy állandó jellegű védőművek alkalmazásával. A tevékenység
szorosan összefügg a vízszint és mederszabályozással, a vízminőség védelemmel.
A Balatonon az első jelentős partszabályozási munkák a XIX. század végén a hajózás
érdekében történtek. Elsősorban kikötő építésre korlátozódtak. A kikötő építőket
hamarosan követték a strandépítők, sőt 1916-ban - a tó tartósan magas vízállása miatt
keletkezett károk hatására - elkészült az első partfeltöltési terv is.
Az 1930-as évek közepén megkezdett és 1960-tól felgyorsult partépítési munkákat
kezdetben elsősorban a partvonal változásának (elhabolásának) megakadályozása
érdekében végezték. Később ehhez egyre rendszeresebben kapcsolódott a partvonal
módosítására irányuló társadalmi igények kielégítése, mely az elhabolt területek
visszaszerzését és szinte kizárólag strandfejlesztési célra történő területnyerést jelentette.
Jelenleg a védőművel kiépített partszakasz a teljes parthossznak kb. 36 %-a.
1981-től a partépítés és partfeltöltés üteme egy nagyságrenddel csökkent, az utóbbi 5
évben pedig szinte teljesen leállt.
Az elmúlt 3 évtized mesterséges partvonal alakításának értékelését az alábbiakban
foglalhatjuk össze:
- A mesterséges partvonalak kiépülése megszüntette a partvonal elhabolódását előidéző
eróziót, biztosította a parti létesítmények védelmét,
- A tómeder rovására történt feltöltéssel jelentősen javult a part hozzáférhetősége,
közösségi használatának lehetősége. Helyenként csökkent a vízinövények élettere és
megszűnt a part és a víz korábbi természetes ökológiai kapcsolata,
- A partvonalak kiegyenesítése mentén megszűntek a rendezetlen parti vízterek, javultak
az áramlási viszonyok, fokozódott a part menti homokvándorlás,
- Az új partvonalak mentén a korábbihoz képest jóval nagyobb létszám
részére biztosítottak fürdőzési lehetőséget.
Ellentmondásos az új partok esztétikai értékének megítélése. A vonalazással kapcsolatban
a mai társadalmi elvárások mellett felmerült az egyhangúság vádja, kifogásolják a
partvédőművek kialakításának módját („betonteknő”). Megoszlanak a vélemények azonban
arról, hogy az építés előtti állapothoz képest javult, vagy romlott a helyzet.
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3.2. A Balaton partvonal-szabályozása
A Balaton partvonal-szabályozásának kezdete a vízszint szabályozás kezdetére a D-i
vasút megépítésének idejére az 1800-as évek végére tehető.
A tó partvonalának természetes alakulásával és mesterséges alakításával az elmúlt
évtizedekben különböző tanulmányok, tervek tucatjai foglalkoztak, melyeket törvények,
rendeletek szabályoztak.
A Balaton teljes partvonalának hossza 235 km, ebből kiépített, partvédelemmel ellátott
107,5 km, természetes part 127,5 km-en található, mely az össz. parthossznak az 54 %-a.
A partépítési munkákat kezdetben a partvonal változásainak (elhabolás, feltöltődés)
megakadályozása céljából végezték. Később egyre gyakrabban jelentkezett a partvonal
módosításának igénye is a társadalmi és gazdasági elvárások alapján.
A szabályozásra vonatkozó igények és előírások a Balaton Vízgazdálkodási Kerettervében
(1965.), Szabályozási Vonaltervében (1969.) és Vízgazdálkodási Fejlesztési
Programjaiban (BVFP 1971, 1983, 1995.) jelentek meg.
Az utóbbi években a megváltozott társadalmi, gazdasági igények következtében a Balaton
fokozott vízminőség-védelme, az üdülőkörzet minőségi követelményeinek javítása, a
turizmus fejlesztése kiemelt szerepet kapott a térségben. Ennek biztosítására megszületett
az ún. „Balaton Törvény”.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról a 2000. évi CXII. törvény rendelkezik.
A törvény meghatározza a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében a táj, a természeti és a
települési környezet minőségének védelmét, a jelentős gazdasági poteciált képviselő
üdülés és idegenforgalom minőségi fejlesztéséhez szükséges környezeti feltételek
megőrzését és javítását, a térség kiegyensúlyozott területi fejlődése érdekében a térség
területhasználatának módját és szabályait.
A törvény 16. §-a alapján a korábbi partvonal-szabályozási terv felülvizsgálatra került és
elkészült az új szabályozási vonalterv.
Balatonvilágos partvonal-szabályozási tervét a törvény felhatalmazása alapján a KÖDU
KÖVIZIG Balatoni Vízügyi Kirendeltsége készítette el.
A szabályozási vonalterv javaslat a 2000. évi CXII. törvény rendelkezései, az érvényben
lévő jogszabályok (kiemelten a 72/1996.(V.22.) korm. rendelet 10. §-a és a 2035/2001. sz.
korm. határozat 6. pontjában foglaltak), valamint a megfogalmazott szabályozási
irányelvek figyelembevételével készült, mely a tó mederre vonatkozó előírásokat
tartalmazza.

A partvonal egyhangúságának megszűntetése érdekében helyenként lidós
partszakaszokat alakítottak ki a partvédőmű előtti partszakasz felhomokozásával, illetve a
partvédőmű mögötti területeken a védmű megbontásával (pld. Balatonlelle, Zamárdi,
Keszthely, Vonyarcvashegy).

A szabályozási vonal meghatározása az alábbi általános irányelvek alapján történt:
- lehetőség szerint a szabályozási vonal a meglévő partvonalon (nyilvántartás szerinti
vonalon) maradjon,
- engedélyezett feltöltés csak közösségi célú lehet, szükség szerint az üdülési célú
közterületekhez kapcsolódva,
- a jelenlegi partmentén – minimális szélességű – közösségi érdekű parti sáv kialakítása,
mely megakadályozza a meder illegális betöltését (bejáró földnyelvek megszüntetése).
Lehetővé teszi az állandó ellenőrzést, a szemét összegyűjtését, biztosítja a nádaratás
során a levágott anyag kihordását.
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- ki kell jelölni a fennmaradó közösségi lejárókat, többit vissza kell bontani.
- a szabályozási vonal biztosítsa a nádas védelmét. Illegális bejárókat, csónaklekötő
helyeket meg kell szüntetni.
- a nádas mögött csak természetes partszabályozás végezhető, mérnökbiológiai eszközök
alkalmazásával.
A szabályozási vonal alapja a tényleges állapot részletes helyszíni felmérése volt. Az
adatokat 1:2000 méretarányú térképlapokon ábrázolták. Úgymint a földhivatali
nyilvántartási vonalat, az engedély nélküli betöltéseket, a meglévő és távlati
fejlesztésekben szereplő kikötőket, az állami tulajdonban lévő VIZIG kezelésű területeket,
az 1998-ban készült nádas minősítés alapján a nádas területeket és a tervezett
szabályozási vonalat.
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3.3.1.1. Természetes part felépülése
A part lejtésviszonyai, anyaga, a hullámmozgás, a szélviszonyok stb. meghatározó
tényezők a parti tájék élővilágának kialakulásában.
A természetes partalakulat összetett, meghatározott törvényszerűségeket követ,
ugyanakkor mindig egyedi. Ez a szerkezeti sajátossága szorosan összefügg funkcionális
szerepével.

A tervezés során helyszíni bejárással egybekötött egyeztetés történt a polgármesteri
hivatallal, természetvédelmi, környezetvédelmi hatóságok képviselőjével.
Az elfogadott szabályozási vonalterv figyelembevételével a VÁTI KHT. Elkészítette az ún.
Partrehabilitációs Tervet.
A tervezés előrehaladott fázisában a kormányzat vízügyi (KVVM) és területfejlesztési
(MEH) irányítási szerveivel külön egyeztetésen kerültek pontosításra – a Balaton Törvény
alapelveit szem előtt tartva – a partvonal megállapításának gyakorlati megoldásai.
Az egyeztetéseket követően a 40/2004. (XII.30.) TNM rendeletben került elfogadásra
Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabályozási terve.
Jelenleg csak a tervben foglaltak alapján lehet partszabályozási munkát végezni.
A partszabályozással érintett vízilétesítmények építése vízjogi engedély köteles, melyet a
területileg illetékes Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségtől (8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.) kell megkérni.
3.3. PARTVÉDELEM
Műszaki értelemben a partvédelem a part vonalára és a parton lévő építményekre
korlátozódik. A műszaki partvédelmet partbiztosításnak nevezzük, eredménye a
partvédőmű.
Környezetvédelmi szempontból a part, ill. természetes parti életközösségek
(ökoszisztémák) együttes védelmét jelenti. Az ökológiai szempontoknak megfelelő
partalakulatot természetes partvédelemnek nevezzük, eredménye a természetes part.
3.3.1 Természetes partvédelem
Természetes partvédelemről beszélve általában háromféle értelmezéssel találkozunk:
- az egyik a természet által létrehozott és emberi beavatkozás nélkül működő védelem,
- a második is csak az élö parti vegetációt tartja természetesnek, de elfogadja, sőt
szükségesnek tartja az ésszerű emberi beavatkozást,
- a harmadik szerint ide sorolható minden természetes anyagból készült létesítmény
(földmű, kőszórás, fa, nádfal stb.)
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A parti rész természetes életközösségei térben és időben folytonosan alakulnak ki és csak
így képesek igazán betölteni partvédelmi feladatukat. A parti öv növényállománya mint
táplálék, mint élőhely, mint ívóhely meghatározó a tó és környéke élővilága szempontjából.
Átmeneti jellegénél fogva híd a szárazföldi és a vízi ökoszisztémák között.
A parti tájék növényállománya a parttól való távolság függvényében övszerűen rendeződik.
A növényállomány fékezi a vízmozgást, árnyékol, lokálisan módosítja a víz oxigén
ellátottságát és szén-dioxid tartalmát.
A parti rész növényzetében kiemelkedő fontosságú a nád. Szerepe a tó anyag- és
energiaforgalmában speciálisnak tekinthető, mint vízből kiemelkedő növény nemcsak a
vízben oldott anyagokból, hanem a levegő szén-dioxidjából és a fenéküledék tartalékaiból
építi fel testét.
Ennek az eutrofizáció alakulásában van szerepe. A hinaras és a nádas a szárazföld
előrenyomulásának hírnöke, de egyúttal aktív részese is.
A kiemelkedő növényzet megjelenésével ugrásszerűen nő a feltöltődés gyorsasága.
A parti nádsáv véd a part erodálódása, elhabolása ellen, iszapcsapdaként működik,
a szárazföld felől jövő hordalékot, szennyezést visszatartja, tehát saját szűrő és
védő szerepet tölt be mindkét irányba. Az ülepedés, iszap-felhalmozódás
következtében a helyi vízmélység csökken, a nádas a nyíltvíz felé tör és mögötte kialakul a
parti zónára jellemző növényzet. Ilyen jelenség tapasztalható Balatonszemesen a Hullám
utcai strand előtti tó mederben. Bemutatása az alábbi fényképen 2. ábra.
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A racionális nádgazdálkodás szempontjából a téli nádaratás az egyik legfontosabb
feladat. Ennek hiánya megmutatkozik az évek során nyomon követhető nádminőség és
terület változásában is, elsősorban a tó rovására.
A mindenkori hidrometeorológiai viszonyoktól függ a téli nádaratás hatékonysága Az össz
nádas területnek kb. 60 %-a télen a jégről aratható. Az elmúlt évek aratási mutatói szerint
a nádas területek 24-59 %-a volt learatva a befagyás időtartamától függően. Enyhe teleken
az aratás szinte csak a parti területekre korlátozódik, ahol gyengébb minőségű a nádas. A
nádvágás képi bemutatása a 3. ábrán.

2.ábra
Ez hosszabb távon a természetes partnyerés eszköze, mely elsősorban a Balaton északi
partján jut érvényre.

3.3.1.2. A partvonal természetes védelme
A fentiek alapján megállapítható, hogy a nádas mögötti parti zónában lévő mocsár- és
láprétekre, a természetes parti vegetációra feltétlen szükség van a tó egészséges
fejlődése szempontjából.
A parti ökosziztémák közül a nádnak kiemelkedő szerepe van a természetes
partvédelemben. A nád az a növény, amely fejlődése érdekében igényli a szakszerű
emberi beavatkozást.
Ezt a feladatot szabályozza a 22/1998. (II. 13.) korm. rendelet (un. nádasrendelet),
valamint a 2000. évi CXII. törvény (Balaton Törvény). A rendeletben cönológiai, ökológiai,
limnológiai, gazdasági értékelés alapján a nádast I - V. minősítési osztályba sorolták.
Figyelembe vették az állomány struktúráját és területi nagyságát. Szabályozták a
nádaratás módját és idejét.

A vízminőség-védő nádgazdálkodás kritériumai az alábbiak:
- a nádat a vegetációs időszakban aratni nem lehet,
- a nádasokat lehetőleg jégről, a legkevesebb keletkező hulladékkal kell aratni,
- égetéssel csak kivételes esetekben lehet a nádas állományt kezelni.

3.ábra

A nádas karbantartásának egyik nagy jelentősége a növényekben felhalmozott anyagok
rendszeres eltávolítása a téli félévi nádaratás során.

Megoszlanak a vélemények a nádvágást illetően annak ellenére, hogy a pozitív hatások
kimutathatóak. Ugyanis a téli nádvágás során a fitomassza elviteIéveI a feltöltődési
folyamat csökken. A nádban lévő tápanyagok eltávolításával a tó potenciális belső
terhelése (eutrufiációja) csökken. Ezzel ellentétben a lekaszálatlan nád helyben rothad
(mineralizálódik) és alatta tápanyag halmozódik fel a vízben. Kutatások kimutatták, hogy a
kaszált nádasban a hajtások száma 39-65 %-kal megnőtt a kaszálatlanhoz képest.
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A nádas természetvédelmi szempontból is fontos, nélkülözhetetlen élettér számos
madárfaj számára. A természetvédelmi szempontoknak sok esetben ellentmond a téli
nádaratás. Azonban a természetvédelmi területeken folytatott tervszerű
nádgazdálkodással - nem a teljes terület letarolása - váltó gazdálkodás alkalmazásával ez
a probléma megoldható.
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A természetes part képi bemutatása az 4. ábrán látható.

A Balatonon jelenleg (2004-es felmérési adatok szerint) 1227,25 ha nádas található. Az É-i
parton helyezkedik el a nádas területek nagyobb része (Keszthelyi-, Szigligeti, Bozsai,
Kerekedi-. Palóznaki öböl stb.), a D-i parton csak Balatonfenyvestől a Zala-torok irányában
található nagyobb kiterjedésű nádas. Egyéb helyeken kisebb foltokban elhelyezkedő un.
szorvány nádasok védik a partot. Az É-i partszakaszra a nádas pusztulás, a D-i partra
növekedés, összességében kismértékű növekedés jellemző.
Amikor partszabályozásról és partvédelemről beszélünk feltétlenül meg kell vizsgálni a
balatoni nádas állapotát, hiszen a partvonal nagyobb részét védik a hullámzás mechanikai
hatása ellen. Ezért is jelent komoly problémát, hogy a nádas elsősorban az É-i parton
pusztul.
A pusztulás egyik oka az emberi beavatkozások következménye (víziállások építésével,
csónak beállók létesítésével az összefüggő nádast felszabdalják, pusztítják).
A partvédelem érdekében rendkívül fontos a meglévő nádasok védelme.
Ezért felül kell vizsgálni a rneglévő víziállás engedélyezési helyeket és csak nagyon
indokolt esetben engedélyezni parti birtokosnak a nádason keresztül stégépítést. Előtérbe
kell helyezni a közösségi bejárókat.
A külterületen meg kell tiltani a nádason keresztül a víziállás építését, illetve fel kell
számolni a már meglévő engedély nélkülieket.
A nádasokban ötletszerűen és rendszertelenül elhelyezett csónakkikötők megszüntetése
érdekében átfogó csónakkikötői programot kell megvalósítani az önkormányzatok
bevonásával.
A korábban megfogalmazott elveknek megfelelően (műszaki beavatkozás helyett
természetes védelem) a biológiai módszerek alkalmazása érdekében nádtelepítési
kísérletre került sor a Gödöllői Agrártudományi Egyetem szakembereinek
bevonásával. A telepítési kísérletek különböző módszerekkel Balatonfűzfő, Tihany
és Vonyarcvashegy térségében történtek. A munkáról készült kiértékelés alapján
megállapítható, hogy eredményesnek az az eljárás nevezhető, mely a telepítést
szárazulaton végezte és biztosította a hullámvédelmét.
A nád rehabilitációra feltétlen szükség van különösen az erősen kipusztult területeken (pld.
Balatonkenese és Balatonfűzfő térsége).
Ellenkező esetben a természetes védelem helyett műszaki beavatkozás (partvédőmű
építés) szükséges. Evvel a korábban oly sokat vitatott "beton teknő" tovább építése kerül
ismét előtérbe.

4. ábra
3.3.2. Mesterséges partbiztosítás
A Balaton mentén kiépített partbiztosításokat két csoportra oszthatjuk. Az egyikbe
tartoznak az ideiglenes megoldásként készült kőszórások, a másikba az állandó
megoldásnak szánt különféle partvédőművek.
3.3.2.1. Ideiglenes partbiztosítás – kőszórás

A racionális nádgazdálkodás következtében a megújuló nádasoknak elsősorban
vízminőség védelmi, természetes partvédelmi és az állatvilág számára új élőhely
kialakításában van nagy szerepe.

A Balaton 235 km-es teljes parthosszának jelenleg 22,3 km-es szakaszát, majdnem 10 %át védi kőszórás. Ezek közvetlenül a víz által támadott partvonalon, kötőanyag nélkül
terített terméskövekből készültek ideiglenes jelleggel, eredeti elképzelés szerint csak a
partvédőművek kiépítéséig. A kövek nagysága és a szórás vastagsága a part anyagától,
kitettségétől és helyzetétől függően változik. Általános elvárás, hogy a köveket a hullámzás
ne mozdíthassa el, az alapot képező rétegbe ne süllyedjen el és a part anyagát a kövek
között áramló víz ne moshassa ki.
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Megfelelő kiképzés és fenntartás mellett azonban hosszú időn át meg tudja védeni a partot
a hullámzás és a jég eróziója ellen. Hátránya, hogy fenntartása nehézkes és
balesetveszélyes, valamint a part és a víz közötti közlekedés csak külön művek
közbeiktatásával oldható meg.
A kőszórás védelme mellett bármilyen parthasználat kialakítható. A tó közelében kitermelt
kedvező esztétikai tulajdonságokkal rendelkező terméskövek alkalmazása gazdasági és
tájképi előnyöket biztosít.
A kőszórással biztosított ideiglenes partvédelem képi bemutatása a 5. ábrán látható.

3.3.2.2. Állandó partbiztosítás - partvédőművek

48/79

Az 1930-as évek közepétől napjainkig a Balaton 235 km-es teljes parthosszának kb. 36 %án 85,2 km-es szakaszán, végleges jelleggel épült ki olyan mesterséges biztosítás, mely a
part hosszú távú védelmét szolgálja. Ezeket hívjuk partvédőműveknek, melyek lehetnek
függőleges vagy rézsűs homlokfal kialakításúak.
A VITUKI 1979-ben részletesen meghatározta a mértékadó tervezési előírásokat és a
partvédőművekkel szembeni alapvető műszaki követelményeket. Ezek Műszaki Irányelvek
formájában is megjelentek.
A partvédőművek állagát befolyásoló főbb hatások és azok jellemző paraméterei a
következők:
- statikus vízszintek: az 1977-ben bevezetett zsilipkezelési szabályzat szerint a tó
vízszintjét a siófoki vízmérce „0” pontjára vonatkozó +70 és +100 cm közötti, tehát 104,11
és 104,41
mBf, közötti tartományban kellett tartani.
Fenti előírás a jelenleg meglévő partvédőművek nagy részének építési idejére vonatkozott.
2003-tól az új üzemelési szabályzat a maximális üzemelési vízszintet +110 cm-ben
(104,51 mBf.) rögzíti. A méretezésnél mértékadó vízszintként ezt kell figyelembe
venni.
- víztükör kilendülése: A szél hatására a tópart különböző pontjain előálló víztükör
kilendülés értékei. Függ a szélsebességtől, a meghajtási hossztól, vízmélységtől. Az
uralkodó E-ÉK, Ny-DNy-i szelek hatására a hosszirányú kilengés 40-50 cm,
keresztirányú 20-30 cm is lehet. Ennek megfelelően a partra gyakorolt eróziós hatás
legnagyobb a Keszthelyi-öbölben és Balatonkenese, Balatonvilágos térségében. Ez
maga után vonja a partvédőmű építésének igényét is.
- hullámzás: Nagysága függ a szél sebességétől, a meghajtási hossztól, a hullámzás
fejlettségétől, a vízmélységtől, a meder érdességtől, valamint attól, hogy a partvonal a
szél irányával milyen szöget zár be. A partot érő hullámok lehetnek folyamatosan a szél
hatása alatt álló viharhullámok vagy a szél hatása alól kikerülő ún. döghullámok. A
Balatonon a viharhullámok nagysága eléri a 2 m-t is.
- dinamikus vízszintek: A szél hatására létrejövő víztükör-kilendülés és a hullámzás
együttes hatásaként előálló mértékadó dinamikus vízszintek.
- jégnyomás: A jég által okozott igénybevételek közül legjelentősebb a hőmérsékleti
alakváltozás következtében előálló vízszintes nyomás, melynek nagysága 7-13 MP/m2re becsülhető.
- térszíni terhelés: A partvédőmű vízszintes felületét érő terhelések. Ilyen a part
fenntartására használt gépek, a parton tárolt eszközök, anyagok vagy a partra fejrakódott
jég súlya.
Ezek egyidejű mértékadó hatása 4-5 MP/m2-el vehető figyelembe.
- mederviszonyok: A partvédőmű alapozása szempontjából fontos a meder talajmechanikai
jellemzőinek ismerete. Az északi part túlnyomórészt lejtőtörmelékes és iszapos, a déli
part homokos felépítésű.

5. ábra

A partvédőművekkel szemben támasztott alapvető műszaki követelmények az alábbiak:
- álljon ellen minden olyan igénybevételnek. mely a fentiekben részletezett hatások
eredményeként állagát veszélyezteti.
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- Kialakítása olyan legyen, hogy a felfutó és visszaáramló hullámok kinetikai energiája,
szívó-hatása sem a rézsűlábnál, sem a háttöltésben ne okozhasson a mű állékonyságát
veszélyeztető kimosódásokat.
- Vízoldali profilja olyan legyen, hogy a statikus jégnyomást ne kelljen közvetlenül
felvennie, biztosítsa az összetöredezett jégtáblák felcsúszási lehetőségét. A partvédőmű
előtt hullámtörő kőszórás építése szükséges.
- Kereszt- és hosszmetszeti kialakítása olyan legyen, hogy a mögöttes területre kerülő víz
a hullámzás hatása következtében ne okozhasson talaj kimosódást (hullámtörő gerenda
építése).
Mindezeken túlmenően az Országos Építési Szabályzat vonatkozó előírása értelmében a
déli parton a siófoki vízmérce +180 cm-es (105.21 mBf.) az északin pedig a +160 cm-es
(105.01 mBf.) vízszintjének megfelelő partfeltöltési szintet és ehhez tartozó védelmet
kellett kiépíteni.
A fenti előírásokat a 94/2007. (XII.23.) KVVM rendelet módosította. A rendeletben a
kiépítési szinteket a megemelt +110 cm-es vízszinthez igazították. A továbbiakban a
méretezésnél a D-i parton a +190 cm-es (105,31 mBf.) az É-in pedig a +170 cm-es
(105,11 mBf.) partvédőmű szintet kell figyelembe venni (a megadott relatív
magasságok a siófoki vízmérce ± 0,00 m (103,41 mBf.) vonatkoznak.
A Balaton partján a védőművek iránti igény gyakorlatilag a vízszint-szabályozással azonos
időben jelentkezett.
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A tó szabályozási vonaltervét 1981-83. BVFP rögzítette. Utóbbi 115 km partvédőművel
bevédett parthosszat irányzott elő, ebből 1993. év végére megvalósult 107,50 km. Az
1993-as BVFP felülvizsgálat az önkormányzati egyeztetést követően az alábbi fejlesztési
igényeket és alapelveket rögzítette:
Az új szabályozási javaslatok meghatározásánál elsődleges szempontként szerepel a
meglevő természetes partok kímélése, az áramlási holtterek és szemétzugok
megszüntetése, a meglévő művi partvonal korszerűsítése, ideiglenes jelleg véglegesítése,
a kiépített hossz változatlanul hagyása mellett.
A partvonal-szabályozásnál említett új igények és alapelvek betartásával megszűnik a
korábban oly sokat vitatott "betonteknő" elv. Helyette a környezetvédelmi, vízminőségvédelmi szempontokat figyelembe vevő, a természetes állapothoz igazodó partvonal
kialakítás kerül előtérbe.
A Balaton partszabályozása során épülő partfalak változatosak és sokfélék. Ezek közül az
alábbiak a jellemzően alkalmazott típusok.
A KND típusú partvédőművek a tervező Kaáli Nagy Dezső nevére utalnak. Az 1945 előtti
időszak jellegzetes megoldásai. Víztelenített munkatérben terméskőből és betonból
monolitikusan készültek. Lábazati kőszórás hiányában a hullámok igen erősen igénybe
vették, meghibásodásait alámosódás, kiüregelődés és szétfagyás okozta. Ezek javítása
nehézkes volt, ezért sok helyen inkább új partvédőművet építettek elé. Ez az oka, hogy ma
már csak néhány rövid szakaszon (Balatonfenyves, Balatonföldvár) található meg eredeti,
de lábazati kőszórással kiegészített formájában. A sima betonrézsű a jégtáblák partra
csúszását elősegíti, a vízbe jutást balesetveszélyessé teszi, esztétikai szempontból
előnytelen ( 6. ábra). Ma már nem alkalmazzák.

A vízszintszabályozásban a döntő fordulatot 1858-ban a tó D-i partján megkezdődött vasút
építés hozta meg. A Balaton magas vízállása 1860-¬62-ben megrongálta a vasúti töltést,
ezért a Déli Vaspálya Társaság szorgalmazni kezdte a mederbe való beavatkozást. 1863ban a siófoki lecsapoló zsilip megépítésével kezdetét vette a Balaton tervszerű
vízszintszabályozása. Evvel egyidejűleg a vasút védelme érdekében partvédőművek
épültek.
A század végén megindult a hajózás, a partvédelem elsősorban a kikötők védelmére
korlátozódott.
Jelentősebb partvédelmi munkák az 1930-as évektől kezdődtek. Ez a parti tulajdonosok
telek bevédését, illetve közterületi (strand) partvédelmet jelentett. 1944-ig összesen 4,0 km
közterületi partvédelem épült. 1945-1960 között 6,0 km. Az 1960-ban fellendülésnek indult
turizmust követő kemping, strand és szálloda program ugrásszerűen felgyorsította a
partvédőmű építését. 1970-ig 70,2 km, 1970-1980. között 28,5 km közterületi partvédelem
készült. 1980-ig még jelentős volt, 1990-ig csökkent és napjainkra szinte meg is szűnt a
mesterséges partvédőművek építése, illetve az ideiglenes védművek (kőszórás)
véglegesítésére korlátozódott.
A Balaton teljes partvonalának hossza 235 km. Ebből partvédőművel bevédett 107,50 km,
melyből 85,2 km végleges 22,3 km ideiglenes partvédelemmel rendelkezik.
Nagyobb összefüggő partvédőművek a déli parton találhatóak, melyek elsősorban üdülési
célból történő feltöltések (Siófok Aranypart, Ezüstpart) védelmére épültek. Ezen kívül a
természetes. partvédelmet biztosító nádasok degradációja miatt előtérbe került a művi
partvédőmű építés.
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A Zamárdi-típus az 1960 évi tervpályázat díjnyertes megoldásának átdolgozott változata,
melynek a gyorsabb építési lehetőség érdekében előregyártott elemeket alkalmaztak.
Meredek beton profílja biztonságtechnikai és esztétikai szempontból is kifogásolható. (7.
ábra). Ma már nem alkalmazzák.

8. ábra

7. ábra

Az UVATERV-típus az 1972. évi pályázat 14 megoldása között bizonyult a legjobbnak. A
mederhez rögzített előregyártott héjelemek mögött monolit kitöltést alkalmaztak. A
nehézkes előkészítő munka, az előregyártott elemek nagy súlya, az építés viharérzékenysége, valamint az utólagos süllyedések, elmozdulások miatt ez a megoldás sem
került tömeges alkalmazásra (8. ábra). Kísérleti jelleggel épült.

A BVK-típusok kialakulása a Balatoni Vízügyi Kirendeltség fejlesztési munkájának
eredménye. Szerkezete a vízről történő szalagszerű építés igényeihez és a tóparti
bányából kitermelt terméskő gazdaságos alkalmazásához igazodott. Kőmagos, záró
betonszerkezetű és betontakarékos változatai a jelenlegi kiépített partvonal
meghatározó elemei. Az előbbi a vízzáró beton fog mederfenékig történő megnyújtásával
készül, míg az utóbbinál anyagtakarékossági megfontolásból csökkentették a betonfog
hosszát. Mindkettőnek fontos része a lábazati kőszórás,, mely hullámtörésre és a zajló jég
ütéseinek felvételére szolgál. A súlytám-szerkezet állékonyságát és a partvédőmű
esztétikai értékét növeli a mértékadó vízszint fölött vasalt betonba rakott ciklopszkő rézsű
és járólemez. Ehhez szervesen kapcsolódik egy függőleges vasbeton gerenda, mely
megfogja a felcsapó hullámokat és a felcsúszó jégtáblákat, valamint megtámaszt egy a kb.
5 m széles, a használati igényeknek megfelelő burkolattal kialakítható (gyeptégla.
zúzottkő, aszfalt, beton, vasbeton) parti sávot.

A parti sáv a mögöttes terület felé 20 cm-t emelkedik, majd kb. 40 cm mély árokban
folytatódik. Ez az árok gyűjti össze a kicsapódó hullámok vizét, és kis átereszeken vezeti
vissza a tóba. A kőmag mentett oldalára talajkimosódás ellen forgácskő szűrőréteg vagy
műanyag szűrőszövet kerül. Jellegzetes károsodása a lábazati kőszórás elterülése (9.
ábra). Ma is alkalmazott típus.
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9. ábra
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10. ábra

A BVK-M típus szintén a Balatoni Vízügyi Kirendeltség fejlesztésében készült. Szerkezeti
kialakítása azonos az alaptípuséval, csupán a vízszintes és magassági elrendezésben van
eltérés. A kőszórás, a járólemez és a hullámtörő gerenda alacsonyabbra épül. A
járólemez 2,0 m széles, majd mögötte a terep 4,0 m széles elnyújtott, lapos burkolt rézsű
kialakítással éri el a déli partra előírt + 1,80 m magasságot. Kialakításánál fogva kiválóan
alkalmazható a szemétzugok megszüntetésénél. A kicsapódó hullámok felszaladnak a
lapos rézsűn, majd energiájukat vesztve a szemetet hátrahagyva visszafolyik a víz a
tómederbe (10. ábra).
A szemét eltakarítása géppel megoldható.
Szerkezeti kialakításánál fogva a hullámzás és a jég romboló erejének ellenáll. Ma is
alkalmazható típus.
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A Balatonon a legjobban bevált és elterjedt partvédőmű a BVK-típus. A jelenlegi
partfaltípusok kb. 80 %-a ilyen szerkezetű. A több évtizedes gyakorlat bizonyította, hogy a
szélsőséges időjárási viszonyok között is (hullámzás, jég) biztosítja a part erózió elleni
védelmét.
Jellemző fenntartási probléma a partfal előtti kőszórás, jég hatására történő elterülése.
A védmű előtti kőszórásnak fontos szerepe van a partfal állag, valamint a mögöttes terület
védelmében. Elterült kőszórás esetén a hullámzás közvetlen a partfalat éri, a kicsapódó
víz a mögöttes területet kimossa, a partfal mögötti rész kikagylósodik, üregelődik. A
megfelelő kőszórás a hullámzás energiáját megtöri, így a kicsapódó víz elveszti romboló
erejét.
A kőszórásnak fontos szerepe van a jéghatás partfalra kifejtett erejének mérséklésében is.
Ha megfelelő a kőszórás, a jég felgördül a köveken, így nem a partfalra fejti ki feszítő
hatását. Ha a kőszórás elterült a jég közvetlenül a partfalat feszíti és képes arra, hogy
kimozdítsa a helyéből. Jó esetben csak a hullámtörő gerendát feszíti le, rendkívüli jég
viszont az egész partfalat megrongálja.
Jellemző meghibásodási helyek: a dilatációs hézagoknál és a csapadékvíz befolyóknál.
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A jégkár keletkezése szempontjából kétféle statikus, illetve dinamikus hatásról
beszélhetünk. A dinamikus hatás tél végén a jégzajlás következtében jön létre. A jég
megolvad, a táblák összetöredeznek és a szél hatására egymáson elcsúszva a partra
kerülnek. Ebből származnak a néha igen látványos parti jéghegyek (11.ábra).
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Ilyen rendkívüli jéghatás volt 1996.ban A Balaton három hónapon keresztül be volt fagyva.
A jég vastagsága elérte a 40 cm-t. Komoly rombolást okozott a partvédőművekben. A
vízügyi kezelésű művekben 25 millió forintos kár keletkezett. Jellemző károk: teljes
partvédőmű rombolás, hullámtörő gerenda rongálása, betonba rakott kőburkolat rongálása.
Igen érdekes volt, hogy a jég a vízbe befagyott kőszórást magával sodorta, a partra tette.
Sok helyütt a befagyott kő okozta a rongálást. Néhány jellemző jégkár fényképi
bemutatása a 12-13-14. ábrákon látható.

12. ábra

13. ábra

11. ábra

Nagyobb a romboló hatása a statikus jéghatásnak. Ilyenkor a jég folyamatosan hízik, nem
töredezik össze és a hőtágulás következtében teljes feszítő erejét a partra fejti ki. Nagyon
fontos a kőszórás szerepe, amennyiben az nem megfelelő és a táguló jég azon nem tud
felgördülni, a partfalat elnyomja.
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3.4. MÉRNÖKBIOLÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A PARTVÉDELEMBEN

A vízépítési mérnökbiológia - vagy más szóval a vízi biotechnika ¬feladatát Hazslinszky
Tamás „A mérnökbiológia feladatai és módszerei" munkája alapján az alábbiak szerint
fogalmazhatjuk meg:
- az élő anyagot, mint építőelemet alkalmazza, felhasználva annak egyéb, műszaki
létesítményt helyettesítő hatását,
- a természetes állapothoz közelebb álló látványt teremt, a környezetvédelmet, az ember
biológiai igényeit szolgálva.

A biotechnikai megoldások a természetben előforduló élő (nád), illetve élettelen szerves
(rőzse, facölöp) és szervetlen (terméskő, kavics) anyagokat részesítik előnyben a
mesterséges építőelemekkel (beton, vas, műanyag) szemben.
A Balatoni partvédelem jellegzetes megoldásai között a 3.1. pontban természetes
védelemként ismertetett parti vegetáció csak abban az esetben tekinthető mérnökbiológiai
megoldásnak, ha az mesterséges telepítés eredményeként valósul meg.
Hullámcsillapító növénysávként a Balaton esetében szinte kizárólag a nád jöhet szóba.

15. ábra Sikertelen nádtelepítési kísérlet - Balatonfűzfő

A Balaton partján legalább 25-30 m széles, 50 m hosszú ép nádasra van szükség
ahhoz, hogy hatékony partvédelmet nyújtson. Mivel a nád sehol nem kerülhet 2 mnél nagyobb vízborítás alá, a telepítéshez szükséges nádpadka 1: 10, vagy annál
kisebb lejtésű kell, hogy legyen, parti kapcsolattal kell rendelkezni.
A nádsáv parti széléhez előnyösen csatlakoztatható zöld pántlikafűből telepített szakasz,
mely jól tűri az 50-60 cm-es vízszintingadozást, sűrű gyökérzete hatékony védelmet nyújt
az elhabolás ellen.

16. ábra Sikeres nádtelepítés - Vonyarcvashegy

A nádsáv kialakítása történhet a meglévő part előtt (ilyenkor a nád megerősödéséig
biztosítani kell a hullámvédelmet) vagy esetleg a kiépült partvonal részleges
megbontásával a partfal mögött. A telepítés lehet vegetatív (rhyzóma, szár), illetve
generatív (mag) módon.
A Közép-dunántúli Vízügyi Igatóság a Gödöllői Agrártudományi Egyetem szakmai
irányításával nádtelepítési kísérleteket végzett Balatonfűzfő, Tihany és Vonyarcvashegy
térségében. A hullámzás elleni védelem kiépítése ellenére a fűzfői és tihanyi kísérletek
kudarcot vallottak. A védműveket a hullámzás állandóan megbontotta, így a telepítést
elmosta. A Vonyarcvashegyen elvégzett kísérlet eddig sikeresnek értékelhető, a telepítés
helyén összefüggő nádas fejlődött. Képi bemutatása a 15. 16. 17. ábrán.
17. ábra Sikeres nádtelepítés – Balatonkenese, Osztagtelep
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A Balaton partvédelmében növényi eredetű élettelen szerves anyagok (rőzseművek,
cölöpök. karók, vesszőfonatok) nem kaptak szerepet. Ennek oka, hogy a balatoni hullám
és jég terhelésének nem tudnak ellenállni. A jelenleg alkalmazott megoldásoknál a cölöpök
szerepe csak a betonból kiépült partfal külső megjelenésének javítására, kikötőhelyeken
pedig, az ütközőfelületek, mólóvégek biztosítására korlátozódik. Az utóbbi időben
esztétikai okokból egy-két magántelek előtt vörösfenyőből készült függőleges cölöpsort
alkalmaztak a part hullámverés elleni védelmére. Hátránya, hogy minden évben ki van téve
a jégkárosító hatásának. Ilyen példát mutatunk be a 18. ábrán.
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Ugyancsak előnyös megoldás az élő fás növények (cserje, fűzdugvány. dorong) és
kőművek kombinációja, melyekből élő partvédőművek, rézsűk, vagy hullámtörők
készíthetők. Kedvező külföldi tapasztalatok alapján ezek kísérleti alkalmazását a
Balatonnál is javasolják elsősorban ideiglenes jelleggel, de ahol tájképi szempontok
indokolják ott végleges megoldásként is. Újabban a kikötők hullámtörő kőszórásán a bokor
füzek telepítését alkalmazzák.
Néhány jellegzetes kialakítást szemléltet a 20. ábra.

18. ábra
A természetes eredetű szervetlen anyagok közül a terméskő az, mely a Balaton esetében
is jelentős mennyiségben került és kerül felhasználásra. Ennek egyik oka, hogy az
építőanyag viszonylag a part közelében jó minőségben áll rendelkezésre, másik oka, hogy
a belőle készült kőszórások - bár ideiglenes megoldásként - de kedvező költségszinten
nyújtanak elfogadható műszaki értékű partvédelmet.
Külön említést érdemel az élettelen és élő anyagok kombinált felhasználása. Egyrészt
ezek igazi mérnökbiológiai alkalmazások, másrészt igen előnyösen alkalmazhatók ott, ahol
az élő anyagok önmagukban nem adnak teljes értékű megoldást, illetve ahol az élettelen
anyagokból készült műveket be szeretnénk illeszteni a tájba.
A nádtelepítés ismertetett módszereinek mindegyike kombinálható holt építőelemekkel. A
kőszórás hézagaiba, előregyártott betonelemek közé kerülő nádtéglák, dugványok,
palánták 1: 10-nél meredekebb padkán is lehetővé teszik a "természetes partvédelem"
kialakítását. A természetes nádas védelmét szolgáló megoldás látható a 19. ábrán.

20. ábra

19. ábra
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3.5. LIDÓS PARTKIALAKÍTÁSOK
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meglévő partvédőmű megbontásával, a partvédőmű helyén lidós partvédőmű
kialakítása (Keszthely fizetős strand 22. ábra.)

A Balaton partszabályozása előtti képét természetes, de szakadó partok, homokfövenyek
jellemezték. A turizmus fejlődésének hatására megváltozott parthasználat miatt, ezek
fokozatosan eltűntek és felváltotta őket a mai partvédelem.
A lidós, fövenyes part iránti igény következtében a VITUKI 1977-80. között
modellkísérleteket végzett és vizsgálta a homokfövenyek viselkedését mechanikusan
gerjesztett mértékadó hullámzás mellett. A szakemberek megállapították, hogy a partot a
hullámzás hosszan megbontotta, a mindenkori vízszintnek megfelelően egy meredek
rézsűt hozott létre, mely időnként leomlott. Nem segített, sőt rontott a helyzeten, ha a
homokot egy függőleges beton partfal elé terítették.
A kapott eredményekből a kutatók azt a következtetést vonták le, hogy a balatoni
homokból a lidós (fövenyes) part valamilyen védelem nélkül nem állékony.
A kedvezőtlen eredmények ellenére, társadalmi igény miatt 1985-ben helyszíni kísérletek
kezdődtek Balatonberénynél, egy 1,5 km hosszú partszakaszon. 4 éven keresztül 4 lidós
megoldást figyeltek. A helyszíni kísérlet eredménytelemül zárult. Napjainkra nyoma sincs a
kísérletnek. ¬Az elmúlt tíz év alatt a Balaton a partot teljesen elhabolta, a berakott anyagot
elszállította és kilométerekkel arréb lerakta. Jelenleg a partvédelmet BVK típusú
partvédőmű biztosítja.
A kísérletek eredménytelensége ellenére a fövenyes part iránti igény tovább él, sőt egyre
fokozódik. Az utóbbi években egyre szaporodnak azok a próbálkozások, melyek általában
a helyi önkormányzatok kezdeményezésére és költségére készülnek.
Jelenleg rövid, védett szakaszokon működnek lidós strandok. Ezek hossza 10-50 m-ig
terjed. Állandó fenntartást és homokozást igényelnek. Ilyenek működnek pl. Siófok vízmű
móló, Zamárdi, Balatonszárszó, Balatonlelle, Keszthely, Gyenesdiás. Vonyarcvashegy,
Balatongyörök, Szigliget, Zánka községek területén. A Balaton lidós szakaszainak össz
hossza kb. 500 m, a teljes partvonal 0,2 %-a.
Jelenleg az alábbi lidós kialakítások jellemzőek:
-

22. ábra
A fenti megoldás állandó homokpótlást igényel a hullámverés elhaboló hatása miatt.
Nagyobb viharok esetén akár a teljes lidót elmoshatja a Balaton. Védelem nélkül nem
állékony.
- kisebb szakaszokon a partvédőmű megbontásával, mögöttes területen alakítanak ki lidós
jellegű ún. gyermek pancsolókat. Ilyenek épültek Gyenesdiáson, Keszthelyen. Képi
bemutatásuk 23. ábrán.

a meglévő partvédőmű megbontása nélkül, a partvédőmű előtt a tó meder
felhomokozása, lidós partszakasz kialakítása (Balatonlelle fizetős strand 21. ábra.)

23. ábra

Kialakításukra jellemző, hogy viszonylag keskeny bejáróval épültek és a partvédőmű
mögött öblösödnek ki. A bejárati rész védelmét általában kőburkolat biztosítja. A
hullámverés hatásának kevésbé vannak kitéve, mint a nyílt vízi fövenyek, de a homok
rendszeres pótlásáról itt is gondoskodni kell.
Az 1049/94-es kormányrendelet alapján a VIZ-INTER Mérnökiroda Kft. elkészítette a
balatoni partvédőművek felülvizsgálatát. A tanulmány az alábbiakat állapította meg:
21. ábra
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- Védelem nélküli lapos, homokos rézsű a Balaton D-i partján sehol sem marad állékony.
Ilyen esetben a part elhabolása történik. - Kaviccsal, zúzott kővel kialakított lidókat
megfelelő, rendszeres
karbantartás és anyagpótlás mellett több helyen is
fenntartanak (pld. Balatongyörök, Balatonszárszó).
- Kisebb hosszban, a hosszal legalább azonos mélységű, védett beöblösödésben
homokos lidó több helyen is kielégítően üzemel, megfelelő karbantartás és folyamatos
anyagpótlás mellett. Ezek a partvédőmű megbontásával a mögöttes területeken kerültek
kiépítésre (pld. Badacsonytomaj 24. ábra).
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Ezen lidós szakaszok általában egy szezonra készültek, ugyanis míg nyáron alacsony volt
a víz, addig ősszel pótlódott olyan szintig, ahol a szél által keltett hullámzás energiája
megfelelő volt ahhoz, hogy a felhomokozást megbontsa és ezután a homokot elszállította.
Amennyiben tavasszal a homokot nem pótolták a lidós partszakasz eltűnt.
Mesterséges lidós partszakaszt sikeresen ott lehet kialakítani, ahol a hullámzás elleni
védelem megoldott. Ezt általában úgy érik el, hogy áramlási holttereket hoznak létre pl.
kőmóló, sarkantyú, cölöpsor beépítésével.
Ebben az esetben az áramlás irányába épített akadály (kőmóló) az áramlási vonalakat
megváltoztatja, így a kőmóló mellett és mögött olyan tér alakul ki, ahol az áramlásnak és a
hullámoknak már nincs elegendő energiája arra, hogy a mederfenék anyagát megbontsa
és elszállítsa.
Azonban fontos megjegyezni, hogy ezek az áramlási holtterek „szemétzugként” is
működnek. Ez azt jelenti, hogy az áramlás által elsodort finom szemcséjű mederanyag,
uszadék stb. ezeken a helyeken mozgási energiáját elveszítve kiülepszik. Amennyiben
ezen anyagok nem kerülnek eltávolításra, úgy a melegebb vízbe, közvetlen napfénynek
kitett helyre kerülve könnyen rothadásnak indulnak a szerves anyagok, gusztustalan
látványt nyújtva és használhatatlanná téve a partot.
A felhomokozás előtt az elhabolás következtében tóközép felé általában töltődik a meder.
A Siófoki Aranyparton kialakított felhomokozás K-i részén kőmóló épült (25. ábra):

24. ábra
A jelenleg meglévő partvédőművek a természetes partvonal elé épültek.
Vita tárgyát képezi az elképzelt lidós part kialakítás a meglévő művek előtt a tó meder
területén a Balaton további területcsökkentése és egyéb (pld. hidraulikai) megfontolások
miatt. Kiépítésük csak a partvédőművek megbontásával, a mögöttes - különböző tulajdonú
- területek rovására történhet.
Ez a jelenlegi partvonal megváltoztatását is maga után vonja.
Az állami kezelésű művek elbontása nem indokolt. A magán, vállalati vagy önkormányzati
partvédőművek megbontását és átalakítását a vízügyi igazgatóság, mint tómeder kezelő
nem ellenzi, de minden esetben felhívja az építtető figyelmét az elbontás műszaki- és
anyagi következményeire. A munka vízjogi engedély köteles tevékenység.
A Balatonon több helyen alakítottak ki mesterségesen felhomokozott partszakaszt.
Többségében a déli parton, de a 2002-2005 közötti időszakban, amikor a vízállás tartósan
alacsony volt az északi parton is több helyen készült mederhomokozás. Ezen
felhomokozások a legtöbb esetben mederfenék kotrással kombinálva készültek, ami azt
jelentette, hogy a finom szemcséjű üledéket eltávolították és helyére balatoni homokból
felhomokozást készítettek. A homok a szántódi homokzátonyban került kikotrásra és innen
szállították a tervezett felhomokozáshoz.
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Ny-i része egy meglévő móló. A védett öbölben a felhomokozás előtti mederszakaszon
terjed a nád (26. ábra):
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Lidós part természetes úton is kialakulhat, áramlási holtterekben a lerakott hordalék
felhalmozódik. Ez általában a vízi növények megtelepedésével együtt járó folyamat. Club
Aliga K-i felén lévő ún. „Kádár-sziget”:

26. ábra
A felhomokozás fenntartása fontos, mert erős hullámzáskor és a téli időszakban jelentősen
megrongálódhat (Balatonlelle, fizető strand előtti felhomokozás):

28. ábra
27. ábra
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3.6. PARTFAL MEGNYITÁSA
Előzetesen megemlítettük, hogy a vizsgált területen lévő partszakasz eróziónak
erősen kitett, tehát a part védelem nélkül jelentős átalakuláson esik át, károsodást
szenved.
A védelem nélküli part eróziójára példa a Balatonkenesei „magaspart” alatt lévő (Aligai u.)
telken 2007. júniusában készült fényképek.

30. ábra
A képeken jól látszik az eredeti partvonal ( a szomszédos telek partvédőművének vonala)
és az elhabolt rész. Az elhabolás mértéke ~50 cm/év. A megbontott partfal anyagát az
áramlás elszállítja és kilométerekkel arrébb rakja le (Balatonvilágos partja előtt)
A megbontott partfal másik nagy „ellensége” a jég. A téli jégzajlás idején a partvonal
irányába terjeszkedő jégtáblák a partvédőművet elérve annak nekifeszülnek, majd a kő és
beton anyagú rézsűn felkúsznak, összetöredeznek és a parton elterülnek.

29. ábra

31. ábra
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A jég feszítő erejére jellemző, hogy sokszor a lábazati kőszórást is magával görgeti a
partra.

34. ábra
32. ábra
Ugyanakkor partvédőmű nélkül a fenti folyamatok (felcsúszás, széttöredezés) nem
játszódnak le. A partvonalat elérve a jégtáblák magasan egymásra torlódnak és amint a
meder és part találkozásánál a csúsztató feszültség átlépi a kritikus értéket a feltorlódott
jéghegy, mintegy gleccserként viselkedve a partvonal jelentős részét letarolja, kárt okozva
a mederanyagban, növényekben, mögöttes területben.

Ezért a partfal megbontása előtt alaposan tanulmányozni kell a tervezett bontási helyet és
át kell gondolni, hogy a megbontott partfal mögötti területet mire kívánjuk használni.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy partvédőmű megbontását abban az esetben szabad
elvégezni, ha a mögöttes területet szabadidős, szórakoztatási célra használjuk. (pl.
gyerekmedence, csónaktároló)
A partfal megbontása lehetőleg minimális legyen és inkább a mögöttes területen
szélesítsük ki a belső medencét. Fontos szempont, hogy a bejáratnál ne hagyjunk éles
töréseket, lehetőleg ívekkel oldjuk meg a lezárást.
Ha ez nem megoldható a jég elleni védelemre mindenképpen gondolni kell (pl. lábazati
kőszórás).
Fontos, hogy a megbontott partvédőmű lezárása stabil, jégnek, hullámzásnak ellenálló
anyagból készüljön. A Balatonon erre a célra a fenyő cölöp, palló vagy íves kialakítású kő
és beton anyagú partvédelem vált be.

33. ábra
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Néhány fotó ezen megoldásokról:
Befordított, íves lezárású partfal megnyitás Keszthelyen. A belső medencét
gyerekmedenceként használják.

37. ábra
A túl szélesre hagyott bejárat és a hullámok elleni védelem hiánya miatt nem működő
belső medence Balatonszárszón (a hullámzás a lidós kialakítású partot elhabolta):

35. ábra
Cölöpsoros, lábazati kőszórással védett partvédőmű megnyitás Zamárdiban. A bejárat
szűk, a mögöttes rész kiszélesedik, gyerekmedenceként használják.

38. ábra
36. ábra
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A megnyitott partvédőmű mögötti belső medence folyamatos karbantartást igényel.
Ez a medencébe bekerült mederanyag („lutya”) eltávolítását és a mederfenék
homokkal történő visszapótlását jelenti. A medence kialakításánál fontos, hogy a
mederfenék és a megnyitott partvédőmű előtti mederszakasz felhomokozása
lehetőleg balatoni homokkal történjen, ugyanis ez kellően tömör aljzatként össze tud
állni, míg a bányahomokot a hullámzás könnyen elviszi.
A nem megfelelően karban tartott belső medence használhatatlan a puha aljzat miatt mind
esztétikai, mind közegészségügyi szempontból kifogásolható..

74/79

ÖSSZEFOGLALÁS
A Balaton jelenlegi változatos partvonala – természetes és mesterséges szakaszok
váltakozása – az elmúlt évszázadok során jött létre. Kezdetben az ember ösztönös
tevékenysége, majd tudatos munkája alakította.
A partszabályozási munkák kezdete a XIX. század végére tehető a Déli-Vasút
megépülésének idejére, mely egybe esett a vízszint szabályozás kezdetével. Megépültek a
vízszintszabályozó művek, siófoki vízleeresztő és hajózsilip.
Kezdetben a vasút védelmét, később – főleg a déli parton – a parterózió
megakadályozását, kikötők védelmét szolgálták. Az 1970-es években a turizmus
robbanásszerű fejlődésével előtérbe kerültek a partfeltöltéssel járó strandépítések, melyek
a feltöltött területek partvédelmének kiépítésével jártak. A természetes partvonal rovására,
ugrásszerűen megnőtt a mesterséges partvédőmű iránti igény. (Ekkor alakult ki SiófokAranypart, Ezüstpart, Zamárdi.) Napjainkban ez a folyamat szinte teljesen megszűnt. A
Balaton teljes partvonalának hossza 235 km, ebből kiépített, partvédelemmel ellátott
107,50 km, természetes part 127,50 km-en található.
Az utóbbi években a megváltozott társadalmi, gazdasági igények következtében, a Balaton
fokozott vízminőség védelme, az üdülőkörzet minőségi követelményeinek javítása, a
turizmus fejlesztése kiemelt szerepet kapott a térségben. Ennek biztosítására megszületett
a 2000.CXII. törvény, az un. „Balaton Törvény”. A törvény 16. §-a alapján a partvonalszabályozási terv felülvizsgálatra került és elkészült az új szabályozási vonalterv. Ezt
követte településenként a partrehabilitációs terv, melyek a TNM rendeletekben kerültek
elfogadásra.
A 40/2004. (XII.30.) TNM rendeletben kerültek elfogadásra Balatonvilágos vízpart
rehabilitációs szabályzási terve. Jelenleg csak a tervben foglaltak alapján lehet
partszabályozási munkát végezni.
A partvonal elhabolásának, a hullámverés és jég eróziós hatásának megakadályozására
partvédelem szükséges, mely lehet természetes és mesterséges kialakítású.
A parti rész növényzetében kiemelkedő fontosságú a nád. A nádnak jelentős szerepe van
a természetes partvédelemben. A parti nádsáv véd a part erodálódása, elhabolása ellen,
iszapcsapdaként működik, a szárazföld felől jövő hordalékot, szennyezést visszatartja,
tehát saját szűrő- és védő szerepet tölt be mindkét irányba.
A nádas fejlődhet természetes úton, elsősorban a védett és feltöltődő területeken. Ilyen
tapasztalható Balatonszemes, Hullám utcai strand előtti meder területen, valamint a
vizsgált Club Aliga K-i felén lévő, lefűződött un. „Kádár szigetnél” is. A 2003-as alacsony
balatoni vízállás következtében a déli parton ugyancsak fejlődésnek indult a nádas.
Az elmúlt évtizedek során kísérletek folytak a nádas mesterséges úton történő
telepítésére. A telepítési kísérletek különböző módszerekkel Balatonfűzfő, Tihany és
Vonyarcvashegy térségében történtek. A hullámzás elleni védelem kiépítése ellenére a
fűzfői és tihanyi kísérletek kudarcot vallottak. A védművet a hullámzás állandóan
megbontotta és a telepítést elmosta. A Vonyarcvashegyen elvégzett kísérlet eddig
sikeresnek értékelhető, a telepítés helyén összefüggő nádas fejlődött. A munkáról készült
kiértékelés alapján megállapítható, hogy eredményesnek az az eljárás nevezhető, mely a
telepítést szárazulaton végezte és biztosította a megfelelő hullámvédelmet.
A nád az a növény, mely fejlődése, minőségének javulása érdekében igényli a szakszerű
emberi beavatkozást. Nádgazdálkodás szempontjából a téli nádaratás az egyik
legfontosabb feladat.
A 22/1998. (II.13.) korm. rendelet (un. nádas rendelet) szabályozza a nádasban, illetve a
nádassal végzendő feladatokat.

39. ábra
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A mesterséges partbiztosítás feladata a partvonal hullámverés, illetve jégerózió okozta
károk elleni védelme. Lehet ideiglenes – kőszórás és végleges – partvédőmű.
A partvédőművek közül a legelterjedtebb a BVK és BVK-M típus. Ma is alkalmazzák.
Szerkezeti kialakításuknál fogva a hullámzás és a jég romboló erejének legjobban
ellenállnak.
A partvédőművek méretezésénél a +110 cm-es maximális üzemi vízszintet kell
figyelembe venni. A védművek kialakítása a 94/2007. (XII.23.) KVVM rendeletben
foglaltak szerint történik.
A déli parton a siófoki vízmérce +190 cm-es (105,31 mBf.) az északin pedig a +170
cm-es (105,11 mBf.) szintnek megfelelő partvédelmet kell kiépíteni.
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- kisebb szakaszokon a partvédőmű megbontásával, mögöttes területen alakítanak ki
lidós jellegű un. gyermek pancsolókat. Ilyenek épültek Gyenesdiáson,
Keszthelyen, Zamárdiban.
Kialakításukra jellemző, hogy viszonylag keskeny bejáróval épültek és a partvédőmű
mögött öblösödnek ki. A bejárati rész védelmét általában kőburkolat biztosítja. A
hullámverés hatásának kevésbé vannak kitéve, mint a nyílt vízi fövenyek, de a homok
rendszeres pótlásáról itt is gondoskodni kell.

A mai kor szellemének megfelelően a partvédelem kialakítása során előtérbe kell helyezni
a biotechnikai eszközökből álló mérnökbiológiai megoldásokat. Fentiek a természetben
előforduló élő (nád), illetve élettelen szerves (rőzse, facölöp) és szervetlen (terméskő,
kavics) anyagokat részesítik előnyben a mesterséges építőelemekkel (beton, vas,
műanyag) szemben.
A Balatonon alkalmazott megoldások: mesterséges nádtelepítés, függőleges facölöpből
épült partvédelem, kőszórásból épült hullámtörő móló.
Külön említést érdemel az élő és élettelen anyagok kombinációja ilyen pl. nádasvédelem
függőleges facölöppel és rőzsefonással kombinálva, élő fás növények (cserje, fűzdugvány)
és kőművek kombinációja, melyekből élő partvédőművek, rézsűk vagy hullámtörők
készíthetők.
Az eredeti természetes parthoz hasonló lidós, fövenyes part iránti igény következtében a
VITUKI 1977-80. között modell kísérleteket végzett és vizsgálta a homokfövenyek
viselkedését mechanikusan terjesztett mértékadó hullámzás mellett. A szakemberek
megállapították, hogy a partot a hullámzás hosszan megbontotta, a mindenkori vízszintnek
megfelelően egy meredek rézsűt hozott létre, mely időnként leomlott.
A kapott eredményekből a kutatók azt a következtetést vonták le, hogy a balatoni
homokból épült lidós (fövenyes) part valamilyen védelem nélkül nem állékony.
A kísérletek eredménytelensége ellenére a fövenyes part iránti igény tovább él, sőt egyre
fokozódik. Az utóbbi években egyre szaporodnak azok a próbálkozások, melyek általában
a helyi önkormányzatok kezdeményezésére és költségére készülnek.
Jelenleg rövid, védett szakaszokon működnek lidós strandok. Ezek hossza 10-50 m-ig
terjed. Állandó fenntartást és homokozást igényelnek. Ilyenek működnek pl. Siófok vízmű
móló, Zamárdi, Balatonszárszó, Balatonlelle, Keszthely, Gyenesdiás. Vonyarcvashegy,
Balatongyörök, Szigliget, Zánka községek területén. A Balaton lidós szakaszainak össz
hossza kb. 500 m, a teljes partvonal 0,2 %-a.
Jelenleg az alábbi lidós kialakítások jellemzőek:
- a meglévő partvédőmű megbontása nélkül, a partvédőmű előtt a tó meder
felhomokozása, lidós partszakasz kialakítása (Balatonlelle fizetős strand Zánka
Gyermekváros),
- meglévő partvédőmű megbontásával, a partvédőmű helyén lidós partvédőmű
kialakítása (Keszthely fizetős strand).
A fenti megoldás állandó homok pótlást igényel a hullámverés elhaboló hatása miatt.
Nagyobb viharok esetén akár a teljes lidót elmoshatja a Balaton. Védelem nélkül nem
állékony.
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