év

hozzáfolyás
csapadék a vízgyűjtőről

párolgás

vízleeresztés vízkészlet
elhasználás
a Sión
változás

természetes
vízkészlet
változás

2005

69,3

68,8

79,0

2,4

19,7

37,0

59,1

2008

52,6

36,0

89,8

1,9

3,9

-7,0

-1,2

2010

92,9

113,9

80,3

1,7

85,8

39,0

126,5

2012

42,1

23,6

93,8

1,9

0

-30,0

-28,1

2013

67,3

79,8

86,1

1,4

3,6

56,0

61,0

2017

58,7

53,0

89,7

1,4

28,6

-8,0

22,0

A Balaton vízmérlege 2005-2017 - vízmagasságra transzformált éves adatok, cm
Forrás: A Balaton havi vízháztartási jellemzőinek meghatározása
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2018

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

Az EU-s forrásokat felhasználó KEHOP projektekből a Balatonra jutó támogatások a
2015-2021 időszakban csak kevéssé részesülnek. A nagyobb projektek: a siófoki
(7371 mFt) és a somogytúri (2427 mFt) szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósult, a
marótvölgyi (2190 mFt) folyamatban van. A Sió zsilipekre 12000 mFt fejlesztés jut. A
Nemzeti park 9 darab kisebb összegű fejlesztést hajthat végre, 4635 mFt összértékben.
Hasznos honlapok:

www.kornyezetvedok.hu/vgt, www.kornyezetvedok.hu/balaton, www.nabe.hu,
www.vizeink.hu, http://www.eea.europa.eu, http://www.kdtvizig.hu
Összeállította Hajósy Adrienne és Vassné Piliszky
Zsuzsa, a "Tájékoztató és tanácsadó kampány a
Balatonnál a Balatonról" projekt keretében.
A programot az Agrárminisztérium Zöld forrás pályázata támogatta.

BALATON, 2019
A Balaton különleges természeti kincsünk, Közép-Európában a legnagyobb területű tó. Közös felelősségünk, hogy vigyázzunk rá, őrizzük a magunk és a jövő nemzedékek számára. Az értékek védelméhez tudnunk kell, mit és miért kell óvni.
Ismernünk kell a környezetet fenyegető veszélyeket is, hogy fölmérjük, mit tehetünk, tehetünk-e egyáltalán valamit elhárításuk érdekében.
A vízgyűjtőről a tóba érkező
nagy-számú befolyó közül a
legnagyobb a Zala. Egyetlen kifolyója a Sió csatorna,
a
kifolyás mennyisége
zsilippel
szabályozható,
1863 óta.
A földrajzi adatok mutatják
a Balaton különlegességét.
A mélység/felület hányados mindössze 0,0000056. (Képzeljük el a Balatont egy
78 m hosszúságú terepasztalon! A víz magassága az asztalon mindössze 3 mm
lenne.) Nincs a világon még egy ilyen kis mélység/felület arányszámmal rendelkező, nagy kiterjedésű, sekély tó.
A Balaton geológiai értelemben fiatal tó, tízezer éves. A tó életében a természetes
folyamatokat rontó bajok csak száz éve kezdődtek. A problémákat az ember okozta. A környezeti tényezők halmazának két balatoni kulcseleme a tó vízszintje és
vizének minősége. A múlt század nyolcvanas éveinek elejére a víz minősége olyan
mértékben romlott, hogy veszélybe került a legfőbb turisztikai vonzerő, a sehol
máshol nem található selymes fürdővíz. Az évezred elején pedig már két alkalommal is az volt a kérdés, hogy megáll, vagy megállítható-e a vízszint rohamos
csökkenése, megmarad-e a Balaton. Mindkét probléma megoldódott.
Az alábbiakban néhány közérthető adatot, és a problémák megoldása érdekében
foganatosított intézkedések áttekintését szeretnénk közreadni a Balatont szerető
helyieknek és a nyaralóknak. A figyelem nem csökkenhet, mert az időjárás kiszámíthatatlansága, és az ember rövidlátó mohósága bármikor újra előidézheti a már
magunk mögött hagyott bajokat.

VÍZMINŐSÉG
A Balaton vizének minőségét a múlt század hatvanas éveiben kezdte rontani az
emberi tevékenység okozta tápanyagterhelés.Halpusztulások (1965, 1975, 1980),
madárpusztulás (1978), a fürdőzést és a hajózást nehezítő hínárosodás, bőrbántalmak a fürdőzők körében, vízvirágzás -- hívták föl a figyelmet a múlt század
második felében arra, hogy a Balaton állapotának javítása (megmentése) érdekében lépéseket kell tenni. A Balatoni Kutatásokat Koordináló Tanács összegző
megállapítása szerint (1978) a Balaton vizének minőségét alapvetően az
eutrofizáció (elnövényesedés) folyamatának felgyorsulása veszélyezteti. A fő ok,
az emberi tevékenység miatt a vízbe kerülő, biológiailag hozzáférhető foszfor
mennyiségének növekedése volt. A Tanács prognózisa szerint - beavatkozás nélkül - egy-két évtized alatt fürdésre alkalmatlanná vált volna a tó.A beavatkozások
azonnal, a múlt század nyolcvanas éveinek elején megkezdődtek. Jelentősebb
mozzanatai:

Megoldandó problémák természetesen maradtak, a tó vízminőségi szempontból
négy, jól elkülöníthető medencéjében más és más. A Balaton kotrását csak részlegesen valósították meg, ezért a két nyugati medence fő gondja az iszaposodás,
amely egyformán nehezíti a strandolók és a hajósok életét. Általános probléma a
nádasok pusztulása, a Balatonba érkező, nem kellően rendezett vízfolyások, és a
településekről lefutó csapadékvíz.

VÍZSZINT
A Balaton vizének szintjéről 1876 óta gyűjtenek napi adatot a siófoki vízmércén.
1988-tól tartják nyilván az ún. "Balaton-átlag" vízállást, ami több - automatikus mérőállomás adatából számolt átlag, azaz nem egy konkrétan leolvasott érték,
hanem a helyi és a napi ingadozást "kisimító" szám.
Az utóbbi évtizedekben a vízszint nagy változékonyságot mutatott. Mindenesetre két
csapadék-rekord év is az elmúlt évtizedre esett: 2010 (959 mm) volt az elmúlt száz
év legcsapadékosabb éve, 2011 (404 mm) pedig az elmúlt száz év legszárazabb
éve.

- a Kis-Balaton tározó építése,
- a tisztított szennyvizek foszfortalanítása,
- a tisztított szennyvíz kivezetése a
Balaton vízgyűjtőjéről,
- a belső foszforterhelés csökkentése kotrással,
- a műtrágya felhasználás visszaszorítása.
A beavatkozások sikeresek voltak.
Hatásuk azonban csak néhány éves
eltolódással jelentkezett, miközben
újabb, a vendégeket elriasztó jelenségek léptek föl: angolnapusztulás
(1991), algainvázió (1992).
A fordulat éve 1995. A Balaton
azóta fürdésre alkalmas, jó minőségű. Az ábra mutatja a vízminőség jóra fordulásának történetét .

2001-ben (a vízszint vészes süllyedésének hatására) hegesztőpisztollyal lezárták a
Sió-zsilipet, és csak 2005-ben nyitották ki újra.
Az általános éghajlatváltozás szélsőségei miatt a szabályozás szintjeit megváltoztatják. 2016 óta tart a 120 cm-es felső szint próbaüzeme, az alsó szintet megszüntetik. A rugalmas zsilipkezeléshez a Sió évtizedek óta elhanyagolt zsilipjeit felújítják, a
"Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) projekt
keretében. Az előirányzat: 12 milliárd Ft, a befejezés: 2022. január 31.

