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1.1 LEFOLYÁSI VISZONYOKAT MÓDOSÍTÓ ÉS ÁRVÍZVÉDELMI CÉLÚ BE AVATKOZÁSOK  

1.1.1 A Zala folyó szabályozása 

A megyei győlések már 1773-tól kezdıdıen foglalkoztak a Zala folyó szabályozásának 
kérdésével. Az iratokból kitőnik, hogy a Zala alsó völgyét Kehidától a torkolatig állandóan 
elöntötte a víz, mocsarak lepték el a völgyfeneket, a folyónak helyenként nem is volt medre, 
hanem eltünt a láp alatt. A XIX. század elején az Alsó-Zala menti érdekeltség az elsık közölt 
fogott hozzá 4000 ha-nyi mocsaras terület lecsapolásának. 1829-ben szövetkeztek a Zala 
torkolatától, azaz Balatonhidvégtıl Zalabérig lakó birtokosok a szabályozás érdekében. A 
tervezést követıen munka 1836-ban megkezdıdött. 1836-tól 1865-ig eltelt 30 évben többszöri 
megszakítással kiásták a Zala medrét Balatonhídvégtıl ( Mekenyei hídtól) Zalacsányig 19,4 
km hosszúságban. A szabályozási munkák 11 évi szünet után, 1876-ban indultak meg ismét. 
1880 és 1894 között az addigra teljesen szárazra került Kis –Balatonon át, a Diás sziget 
átvágásával – a korábbi Balaton öblön át – Balatonhídvégtıl Fenékpusztáig addig nem létezı 
új Zala medret ástak. 

A Kis-Balaton azonban szabályozatlan maradt, az 1920-as évekig hazánk egyedüli 
ısállapotban lévı területe volt. Az árvizeket illetıen megoldatlan volt a helyzet a Zala legalsó, 
a Kis - Balatont átszelı szakaszán, mert az új meder csak a kis- és középvizek levezetésére 
volt elégséges. A Zala folyó alsó szakaszának vízmentesítésérıl és a Kis-Balaton rendezésérıl 
a Szombathelyi Kultúrmérnöki Hivatal készített tervet. 1921-ben alakult meg a Kis-Balaton 
Lecsapoló Társulat, amely 1922-tıl kezdve a tervet fokozatosan végrehajtotta. A Zala 
folyónak az árvíz levezetésére alkalmas mérető medrét a Balatonba való betorkolástól felfelé 
22 km hosszban a mederbıl kikerült földanyagból töltések közé szorították. Ennek 
következtében kétoldali töltések közé kellett fogni a mellékvízfolyások medreit is. Mindez 
összesen 2 millió m3 föld mozgatásával járt. A rendezési munkák befejeztével maradt 
azonban a Kis-Balaton jelentıs mély fekvéső területe, melynek lecsapolása nem volt 
lehetséges ill. gazdaságos. Így jött létre a Kis-Balaton rezervátuma.  

A Zala-völgy szabályozásának fokozatosan jelentkezı eredményei természetesen hatással 
voltak a környezı területekre és mellékvízfolyásokra is. Egymás után mőködni kezdtek a 
kisebb lecsapoló társulatok és érdekeltségek. A Zalával egyidıben, 1836-42 között 
lecsapolták a Kiskomáromi csatorna mocsarát. A Szévíz-völgy ármentesítésére 1842-ben 
alakult meg a Szévíz Társulat. A szükséges mérető csatorna 1889-re készült el. 1853-ban 
alakult a Foglárvölgyi Társulat, a csatorna 1891-re épült meg. 1888-ban alakult a Válicka 
Lecsapoló Társulat, mely a mai Fe1sı-Válicka völgy rendezését végezte el. 1889-ben alakult 
a Fınyed-Marótvölgyi Lecsapoló Társulat, melynek feladata volt a Kis-Balaton déli mocsaras 
nyúlványának lecsapolása.  

A Zala középsı szakaszának nagyarányú rendezésére a 60-as években került sor 
Zalaszentgrót és Pankasz között. A mederrendezés fı célja a Q10%-os vízhozam kiöntés 
nélküli levezetése. Ezt nemcsak a mederszelvény bıvítésével érték el, hanem a fenékesés 
növelésével. Ezt a meglévı terepadottságok mellett úgy lehetett elérni, hogy a fenti szakaszon 
lévı vízimalmok, (10 db) ill. az ott meglévı fenéklépcsık megszüntetésre kerültek. Ezzel 
együtt a malmok bögéjében történt víztározás (vízvisszatartás) is megszőnt. A kialakított 
nagyobb fenékesés mellett természetesen a víz sebessége is megnıtt. A kialakult nagyobb 
sebesség mellett pár éven belül a medrek lemélyültek, a kavicsos altalajba berágódtak, a 
medrek teljesen elfajultak. A Zala eredeti fenékesésének helyreállítása érdekében az elbontott 



malomlépcsık helyett sorra kellett megépíteni a fenéklépcsıket, ami után a mederfenék 
viszonylagos nyugalma helyreállt.  

A Zala Pankasz feletti szakasza ısállapotban van. Csak a közúti mőtárgyak környékén, a 
jobb vízemésztés érdekében történtek beavatkozások, de ezek is túlnyomórészt a növényzet 
eltávolításából, esetleg a lefolyást akadályozó dugók eltávolításából állt.  

1.1.2 A Kis-Balatonba torkolló nagyobb vízfolyások rendezése 

Marótvölgyi csatorna: 
 Hossza: 32,9 km. Vízgyőjtı területe: 178,0 km2.Az ısállapotú meder rendezésére 1975 után 
került sor. A vízfolyás felsı szakaszán halastavak találhatók. A meder alsó, mintegy 5,2 km 
hosszú szakasza az épülı Kis-Balaton Védırendszer részévé vált.  
 
Egyesített övcsatorna: 
Hossza 5,55 km. Vízgyőjtı területe: 217,7 km2. Az Egyesített övcsatoma a Keszthely-Hévízi 
belvízöblözet szélén vezeti le a külvizeket a befogadóba. Végleges kiépítésére a 60-as éveket 
követıen került sor. A meder alsó, mintegy 1,2 km hosszú szakasza az épülı Kis-Balaton 
Vízvédelmi Rendszer részévé vált.  
 
Gyöngyös folyás: 
 Hossza 28,0 km. Vízgyőjtı területe: 176,5 km2. Gyöngyös folyás az alsó, kb 11 km hosszú 
szakaszán a völgy oldalában haladó, mesterségesen kiépített árok. (Már a XIX. századi 
térképeken is így ábrázolják.) Végleges méreteit - a Keszthely-Hévízi belvízöblözet - védelme 
érdekében szintén a 60-as években végzett rendezés során alakították ki. Ekkor épült az 
öblözetet védı töltés is. Az öblözetben helyezkedik el Hévíz város és maga a Hévízi tó is.  
 
Zala-Somogyi határárok: 
 Hossza: 38,1 km. Vízgyőjtı területe: 178,5 km2. Egységes elvek alapján történt rendezésére 
nem került sor. Csak helyenkénti beavatkozások történtek. A vízfolyás felsı szakaszán - a 
VIZIG és a társulati kezeléső szakasz határán - halastavak találhatók. A meder alsó, mintegy 
9,2 km hosszú szakasza az épülı Kis- Balaton Vízvédelmi Rendszer részévé válit. 

1.2 A DUZZASZTÁSI ÉS TÁROZÁSI BEAVATKOZÁSOK  

1.2.1 Kis-Balaton kialakulása 

A Fenéki tó területe a XVIII. század végéig a Balaton legnyugatibb öble volt, nyílt és 
szabad vízfelülettel. A Zala Balatonhídvégnél ömlött a Balatonba. A tó vízszintjét a török 
megszállás utáni idıben beindult társadalmi-gazdasági fejlıdés következtében jelentkezı 
igények kielégítésére fokozatosan szállították le. Ennek következtében ennek a legnyugatibb 
öbölnek a jellege fokozatosan megváltozott és vált nádasokkal és szabad vízfelületekkel 
tarkított mocsárrá. Egy 1805-ben készült térképen tőnik fel elıször az addig ismeretlen Kis- 
Balaton kifejezés, mely a Balatonhídvég mellett az öböl egy kis részét jelöli, kifejezve annak 
az egésztıl eltérı jellegét. 1833-ban rajzolták azt a térképet, mely elıször nevezi Kis-
Balatonnak az egész Balatonhídvég és Fenékpuszta közötti öblöt. Így szerepel ez a II. katonai 
felmérés 1856 táján kiadott szelvényein is. Ezek azonban - a korábbi térképekhez képest - már 
kevesebb nyílt vizet, jóval több mocsárjellegő területet ábrázolnak. A XIX. századi munkák 
hatására a Kis-Balaton térségének magasabban fekvı területei szárazra kerültek. A siófoki 
Sió-zsilip megépítése (1863) elıtt a Balaton vízszintjét alapvetıen a mindenkori idıjárási 
viszonyok határozták meg, a vízszint ingadozása a 3-4 métert is meghaladta. A fokozatosan 
szárazra kerülı Kis-Balaton mocsárvilágán keresztül a XIX. század második felében ásták ki 
a Zala medrét Balatonhídvég és Fenékpuszta (a mai torkolat) között. Az 1920-as években e 



szakaszon árvízvédelmi töltések is épültek, így a Kis-Balaton mocsárvilágának vízellátása 
elszakadt a Zala árvizeitıl. 

A Balaton vízminıségének erıteljes romlása a XX. század második felére olyan mértékővé 
vált, hogy a további romlás megakadályozása nem volt halasztható. A Zala a Balaton 
vízgyőjtı közel felérıl a tóba jutó szennyezıanyagok nagyjából felét szállítja, ezért 
nyilvánvalóvá vált, hogy a Zala által szállított vizet kell valamilyen módon megtisztítani. 
Mivel a Zala vizében lévı növényi tápanyagok közel kétharmada nem pontszerő, hanem 
diffúz forrásból ered, ezért a vízgyőjtın levı nagyobb hatékonyságú szennyvíztisztítás 
önmagában nem hozhat eredményt. A folyó vizének megtisztítása érdekében tervezték a 
korábbi Kis-Balaton részleges visszaállítását, mert azt remélték, hogy ezzel a Keszthelyi 
öbölben lejátszódó folyamatok már a Balaton elıtt, attól elválasztva végbemennek. A Kis-
Balaton Vízvédelmi Rendszer tervezése az 1970-es évek közepén elkezdıdött. Az építési 
munkák a 80-as évek elején. A védırendszer I. ütemében létrehozott Hídvégi tavat 1985-ben 
adták át. A tervek szerint a II. ütemet, a Fenéki tavat 1989-ben kellett volna átadni. Idı 
közben pénzügyi nehézségek támadtak, amelynek következtében az építés jelentısen lelassult. 
1992-ben csak az Ingói tórész részleges árasztása kezdıdött el. A kivitel elhúzódása lehetıvé 
tette az egész védelmi koncepció elsısorban természetvédelmi indíttatású átgondolását. A II. 
ütem építése jelenleg is folyik, befejezésének várható idıpontja nehezen határozható meg.  

 

1.2.2 Tározók 

A Zala vízgyőjtıjén a mellékvízfolyásokon alakítottak ki az elmúlt évtizedekben 
völgyzárógátas tározókat. A töltéssel elzárt vízfolyásokon az átjárhatóság így nem biztosított. 

1.2.3 Fenéklépcsık 

A Zala folyón épített surrantók és fenéklépcsık a kis szintkülönbségek miatt általában nem 
okoznak átjárhatósági problémát. A mederfenék biztosítása érdekében ezen mőtárgyak építése 
szükséges volt. 

1.3 JELENTİS VÍZHASZNÁLATOK  

1.3.1 Felszíni 

A Zala vízgyőjtıjén a tavak ill. az öntözés dominál, mint engedélyezett felszíni vízkivétel. 
A tavak 5,2 millió m3/év, melybıl a Varászlói ill. a Csalit-majori halastavakat kell 
megemlíteni, mert azok vízigénye 500e m3/év feletti. A Zala vízgyőjtın az öntözés 12 
jelentısebb helyen 550e m3/év lekötött vízmennyiséggel jelentkezik.  

A vízbevezetéseket a Zala vízgyőjtın két nagyobb csoportba lehet sorolni. Az egyik a 
kommunális szennyvízbevezetés, mely 13 millió m3/év, melybıl kiemelkedıen nagy 
mennyiséget vezet be a Gyöngyös – folyásba a Keszthelyi szennyvíztisztító telep ill. a Zala 
folyóba a Zalaegerszegi szennyvíztisztító telep. A két nagy rendszer együttes vízbevezetése 
éves szinten eléri a 11,4 millió m3-t. A második a fürdık használtvíz bevezetése, melynél a 
Zalakarosi fürdı tetemes, közel 900e m3/év mennyiségő használtvizével együtt éves szinten 
1,4 millió m3 mennyiségő.  

1.3.2 Felszínalatti 

Felszín alatti vízhasználatok vonatkozásában jelentıs vízkivételt a közüzemi ivóvízellátást 
biztosító vízmővek termelése jelent. Ezek közül is elsısorban a több települést ellátó területi 
vízmőveket kell megemlíteni. A vízbázisok a felsı-pannon homokrétegeiben tárolódó 
rétegvizet csapolják meg. 



A Zala vízgyőjtı területén jelentıs felszín alatti vízkivételként számba vehetık 
Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Zalakaros, Galambok és Zalalövı települések közcélú 
ivóvízellátást biztosító vízbázisai. A felsorolt vízbázisok közül a legjelentısebb vízkivételt 
Zalaegerszeg vízbázisa jelenti, a kitermelhetı vízmennyiség 16 000 m3/nap. A többi felsorolt 
vízbázison az engedélyezett kivehetı vízmennyiség 500 – 3000 m3/nap. 

A felszín alatti vizek vonatkozásában a rétegvízbázisok mellett kiemelt jelentıségő a 
termálvizek hasznosítása. 

A vízgyőjtı területén termálvíz hasznosítás történik Alsópáhok, Galambok, Hévíz, 
Kehidakustány, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót és Zalakaros településeken. 
 
Hévíz: 

- Hévízi Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház 
Engedélyezett vízkivétel: 1160 m3/nap 

- Aquamarin Kft. 
Engedélyezett vízkivétel: 148 m3/nap 

- Danubius Szállodaüzemeltetı és Szolg. Rt. Hotel Thermál, Hotel Aqua 
Engedélyezett vízkivétel: 277 m3/nap 

- Hunguest Hotels Rt. Hotel Helios 
Engedélyezett vízkivétel: 667 m3/nap 

- DRV RT.; Engedélyezett vízkivétel: 357 m3/nap 
A kutak mindegyike a felsı-pannon homokkı rétegeken keresztül a Dunántúli termálkarszt 
rendszerét csapolja meg.  
 
Zalaszentgrót: 

- INFOR’92 Kft. Termálfürdı; Engedélyezett vízmennyiség: 559 m3/nap 
- Coca-Cola Beverages Kft. Ásványvízpalackozó üzem 

Engedélyezett vízmennyiség: 410 m3/nap 
A Termálfürdınek és Ásványvízpalackozónak 1-1 db termálkútja van. Mindkét kút felsı-
kréta mészkırétegeket csapol meg. 
 
Zalaegerszeg: 

- Aquaplus Kft. Pózvai Kórház; Engedélyezett vízmennyiség: 91 m3/nap 
- Aquaplus Kft. Gébárti Szabadidı Központ Termálfürdı 

Engedélyezett vízmennyiség: 222 m3/nap 
A Pózvai Kórház termálkútja felsı-kréta repedezett mészkövet szőrız, a Gébárti Termálfürdı 
kútja felsı-pannon homokos vízadóra települt. 
 
Zalakaros: 

- Gránit Gyógyfürdı Zrt.; Engedélyezett vízmennyiség: 1217 m3/nap 
- Karosinvest Zrt. Hotel Karos SPA; Engedélyezett vízmennyiség: 202 m3/nap 

A gyógyfürdı 4 db termálkútja közül 2 db kút vízadója mezozoós (triász) mészkı, 
mészkıbreccsa, 2 db kút pedig felsı-pannon homokrétegeket szőrız. 
Az engedélyezett vízmennyiség a vízadók között az alábbiak szerint oszlik meg: 
Mezozoós (triász) vízadóból: 290 m3/nap 
Felsı-pannon vízadóból: 927 m3/nap 
A Hotel Karos SPA 1 db termálkútja szintén felsı-pannon homokrétegeket csapol meg. 
 
Kehidakustány: 

- Kehida Termál Gyógyfürdı Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. 



A fürdı 1 db termálkúttal üzemel, mely miocén konglomerátum vízadó réteget szőrız. A 
kivehetı engedélyezett vízmennyiség 274 m3/nap 
 
Alsópáhok: 

- Kolping Családi Hotel Kft. 
 Az engedélyezett vízmennyiség 77 m3/nap, a vízadó felsı- triász repedezett dolomitos 
mészkı  
 
Galambok: 

- Castrum Gyógykemping Kft. 
Az engedélyezett vízkivétel 150 m3/nap, a vízadó felsı-pannon homok. 

1.4 MEZİGAZDASÁGI EREDET Ő DÍFFUZ SZENNYEZİDÉSEK  
A mezıgazdasági mővelés alatt álló területeken 1960-1990. között nagy mennyiségő 

mőtrágyát, valamint gyom és rovarirtó szert használtak. 
Ezek a mőtrágyák és permetszerek nagyon jól oldódnak a vízben, így a csapadék 

beszivárgásával könnyen eljutnak a talajvízbe. A lebomlásuk viszont oxigén szegény 
környezetben nagyon lassú. 1990 után gazdasági okokból a kemikáliák felhasználása nagy 
mértékben csökkent, azonban 2000 után ismét emelkedı tendenciát mutat. A mővelt területek 
alatt sok helyen a nitrát és peszticid szennyezés határérték feletti, vagy a határérték közelében 
van. Valamivel kedvezıbb helyzetben vannak a kiemelt dombos területek, ahol a mélyebben 
elhelyezkedı talajvíz feletti vastagabb fedıréteg a szennyezés egy részét visszatartja. A 
mezıgazdaság talajvíz szennyezı hatása azonban itt is egyértelmően kimutatható. 

Ritka kivételektıl eltekintve a mezıgazdaságilag mővelt területek alatti talajvíz 
gyakorlatilag ivásra nem alkalmas. 

Az ivóvízkivételre használt mélyebben található rétegvizek azonban utánpótlásukat a 
felszín felıl a szennyezett talajvízbıl kapják. 

A szennyezett talajvíz hatása már kimutatható a sekélyebb rétegvizekben is. 

1.5 KÖZMŐVES VÍZELLÁTÁS ÉS SZENNYVÍZELHELYEZÉS  
A Zala vízgyőjtı településeinek vezetékes ivóvízzel való ellátása a XIX. században 

kezdıdött, és a XX. század végére 100 %-ossá vált. A közmőves vízellátás így a vízgyőjtı 
egész területén 1998 óta teljes körően kiépített. 

A vízgyőjtın 97 település csatornázott. A településeken összegyőjtött szennyvizet 22 db 
szennyvíztisztító telep fogadja összesen 47 790 m3/d tisztítási kapacitással. A tisztító telepek 
tápanyag eltávolítási fokozattal is ellátottak.  

1.6 SZENNYVÍZ OKOZTA TERHELÉSEK  

− A Zala folyó Zalaegerszeg térségében nagy terhelést kap a folyó kis vízhozamához képest, 
emiatt a zalabéri szelvényben a Zala folyó vezetıképessége és a foszfát foszfor 
koncentrációja meghaladja a határértéket. A terhelés nagy része a Zalaegerszegi Városi 
Szennyvíztisztító teleprıl származik, de számottevı terhelést okoz a Zalaegerszeg város 
csapadékvizeit elvezetı Vizslaréti árok is, amelybe valószínő illegális szennyvízbekötések 
is vannak. 

− A Zala folyóba ömlı Nádas patak biokémiai oxigénigénye és a dikromátos 
oxigénfogyasztása a határértéket meghaladja. Ennek oka feltehetıen a Zalaszentgróti 
városi szennyvíztisztító teleprıl és a Türjei községi szennyvíztisztító teleprıl kifolyó 
szennyvizek által a vízfolyásba kerülı szennyezések, valamint a diffúz szennyezések. 

− Az Egyesített övcsatornában az oldott oxigén több alkalommal nagyon alacsony, az 
ammónia-nitrogén és a foszfát-foszfor koncentráció pedig magas. A vízminıségi 



problémát más források mellett a Keszthely Városi Szennyvíztisztító Teleprıl származó 
szennyvíz és a Fenékpusztai belvízvédelmi szivattyúk által átemelt víz okozhatja. 

1.7 EGYÉB JELENTİS TERÜLETI SZENNYEZÉSEK : 

− A jelentıs ipari üzemek közcsatornás kibocsátással rendelkeznek, kivéve MOL 
Zalai Finomító, Zalaegerszeg GE Tungsram. A kibocsátott szennyvíz zömében 
elıkezelést követıen települési szennyvíztisztítóba kerül. Ennek következtében 
jelentıs ipari szennyezés nincs. 

− A telepi híg és almos trágya megfelelı mőszaki védelemmel való tárolása egyre 
több helyen megvalósul. A nagy állattartó telepeken a biztonságos tárolás többnyire 
megoldott. Probléma viszont a keletkezı trágyának a földekre való kijuttatása. 
Mivel a mezıgazdasági termelık ösztönzési rendszere ezt nem részesíti elınyben, 
ezért a szerves trágya kijuttatását gyakran mellızik, így a tárolás helye gyakran 
szennyezı forrássá válik. 

− A veszélyes anyagok biztonságos tárolása megoldottnak tekinthetı a területen. A 
felhasználók rendszeres hatósági ellenırzés alatt vannak. 

− Számos felhagyott dögkút van a területen, de ezek nem jelentenek jelentıs 
szennyezı forrásokat. 

− A vízgyőjtıterületen nagyszámú korszerőtlen, használaton kívüli, mőszaki 
védelemmel nem rendelkezı hulladéklerakó van. Az állami ill. az önkormányzati 
tulajdonú területeken lévı használaton kívüli hulladéklerakók felszámolása, 
rekultivációja folyamatban van 2008 évi befejezéssel,  EU finanszírozású projekt 
keretén belül. A magánterületeken lévı megmaradt tárolók felszámolása jövıbeni , 
egyelıre megoldatlan probléma. 
A hulladékgazdálkodás a Területi Hulladékgazdálkodási Terv szerint történik. A 
kijelölt hulladéklerakók kapacitás adatai: 

− Zala alsó szakasz 15 község kapacitás 388 750 m3 
− Zala felsı szakasz 47 község kapacitás 813 900 m3/d 

1.8 FELSZÍN ALATTI VIZEK TERHELÉSE : 

− A Zala vízgyőjtı teljes ivóvízellátása felszínalatti vízbıl történik. Túlnyomórészt 
rétegvízre települt vízbázisokból. A rétegvíz kutak mélysége jellemzıen 30 – 100 m, 
esetenként 100-200 m. Egy karsztvízbázis is található a terület nyugati szélén 
(Cserszegtomaj). 

− A talajvíz minısége nagyon változó. A dombok alatt a mélyebben található talajvíz 
minısége elfogadható. A völgyekben azonban a mezıgazdaság nitrátterhelése és a 
növényvédıszerek penticid terhelése következtében szennyezettnek minısül. 

− A lakott területek alatt a csatornahálózat nélküli vezetékes vízellátás kiépítése 
többszörösére növelte az elszikkasztásra kerülı víz mennyiségét. A szikkasztás 
következményeként a települések alatt a talajvíz ívásra nem alkalmas. Zalaegerszegen az 
iparterület szennyezı hatása veszélyezteti a vízbázis déli részét. 

− Néhány vízbázis arzén és ammónia tartalma meghaladja az EU-s vízminıségi határértéket. 
− A vízbázisvédelmi célprogram keretében a sérülékeny ívóvízbázisok egy részén az 

állapotfelmérés megtörtént, a védıterület meghatározásra került. 
− Az 1980-as években a Nyírád térségi bauxit bányászat vízszintsüllyesztésének hatására a 

Hévízi tó vízhozama jelentısen 500 l/s-ról 300 l/s-ra csökkent. A bauxit bányászat, és 
ezzel vízszintsüllyesztés leállítását követıen a Tó hozama növekedésnek indult. A 
regenerálódási folyamat ma is tart. 



− A felszínközeli karsztot csapolja meg a Kehidakustányi termálfürdı, vagy pld. a 
Zalaszentgróti strand és a Natur-Aqua ásványvízpalackozó. 

− A jól utánpótlódó felsıpannon homokrétegek termálvízére települt a Zalaegerszegi 
termálfürdı. 

1.9 A K IS-BALATON TERMÉSZETVÉDELME  
A történelmi idıkben a Balaton legnyugatibb öble volt, majd Kis-Balaton mocsárvilágává 

vált, de a XX. század közepére a Diás sziget környékére zsugorodott kb. 1 400 ha nagyságú 
mocsár területet 1951-ben helyezték védelem alá. A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer 
kiépítésének következtében ez a vízi élılények számára igen kedvezı életfeltételeket jelentı 
területet jelentısen, a korábbi tízszeresére nıtt. Az 1986 óta tájvédelmi körzetté nyilvánított 
térség kiterjedése 14 745 ha. A Tájvédelmi Körzet a Balatonfelvidéki Nemzeti Park része. 

A Kis- Balaton Tájvédelmi Körzet Európa-hírő, a Ramsari egyezmény hatálya alá esı 
vizes élıhely. 29 védett és 1 fokozottan védett növényfajt sikerült itt eddig megfigyelni. Az 
állatvilág is rendkívül gazdag fajokban, sok közöttük a "védett" és a "veszélyeztetett". A 
tájvédelmi körzet kiemelkedı értékét a rendkívül gazdag és világviszonylatban is figyelemre 
méltó madárvilága jelenti. Eddig 232 fajt regisztráltak, 110 faj fészkel a területen. Hazánk 65 
fokozottan védett fajtából 38 fajt ( 58 %) figyeltek meg a területen és ezek közül 13 költ is itt. 
A nagykócsagból 1895 elıtt mintegy 100 pár fészkelt a területen. Az 1895-ös jeges árvíz után 
állománya 7 - 10-re esett vissza. Számuk az emberi és a természeti hatások együtteseként 
állandóan változott ( 1906-ban 30-40 pár, 1919-ben 6 pár, 1924-ben 26 pár, 1931-ben 2 pár, 
1936-ban 12 pár, 1941 és 45 között O pár, 1949-ben 30 pár, 1955-ben O pár, 1956-ban 1 pár, 
1962 16 pár, 1966-ban 2 pár, 1973 12 pár). A Hídvégi tó üzembehelyezése óta állományuk 
átlagosan 90 pár. 

A TK adta kedvezı életfeltételek következtében egyéb ritka, védett madarak ( a kis kócsag, 
a kanalasgém, az üstökösgém, a cigányréce, a fattyúszerkı, a nagypóling, a fehér gólya, a réti 
sas, a gyöngybagoly, a kuvik, a haris és a gyurgyalag) költı párjainak száma is megnıtt, 
stabilizálódott és lassú szaporodásuk figyelhetı meg. 

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer tehát a Zalából a Balatonba jutó víz minıségének 
eredményes javításán túl, mint rendkívül kedvezı vizes élettér a természetvédelem számára is 
kiemelt jelentıségő terület. A vízgazdálkodási mővek megépítése és sikeres mőködtetése 
bizonyítja, hogy körültekintı munkával figyelembe lehet venni a természeti érdekeket, az 
élıvilág számára kedvezı életteret biztosít egy vízgazdálkodási célú létesítmény, az élılények 
alkalmazkodni tudnak az ember által szabályozott körülményekhez. 
 


