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A Balaton vízgyűjtője és vízfolyásai



A Lesence szűrőmező



A Lesence szűrőmező - a Balaton régi öble



A Balaton vízgyűjtő legfontosabb tározóinak felülete

Összes tározó átlagos vízmélysége mindössze 1.1 m (!)



Emberi tevékenység
Vízelvonás, tó 

mm/év

Kis Balaton vízvédelmi rendszer létrehozása, működtetése (34-51)

Halastavak, tározók létrehozása, működtetése 10

Területhasználat változtatás (erdősítés) (3-4)

Tisztított szennyvíz kivezetés más vízgyűjtőre (6-7)

Bányavíz bevezetés leállítása* 100*

Zala (Zalaapáti) és Kiskomáromi-cs. szignifikáns vízhozam 

csökkenése
59

Összesen (212-231)

A Balaton vízmérlegében szerepet játszó emberi hatások
(Kutics K., Kravinszkaja G., Varga Gy., 2015) 

Az okozott párolgási veszteség miatt, a Balaton vízkészlet gazdálkodása 

szempontjából nem javasolt újabb szűrőmezők és/vagy sekély tározók, 

halastavak létesítése!



A Lesence szűrőmező

Valaha a Balaton egyik északi öble volt

1986-ban létesült

Tőzegtüzek miatt (is) észak felé megnövelték a területét

5 kisvízfolyás vizét fogadja 
(Lesence-, Kétöles-, Tapolca-, Világos-patak, Nemesvitai-övárok)

A Tapolca-patak jelentős tisztított szennyvíz befogadó

Összesen 4-5 t/év foszfor terhelést jelent az 5 vízfolyás (összes Balatoni 

vízfolyás: cca. 50 t/év)

Létesítése óta a szűrőmezőn fenntartó/karbantartó beavatkozás nem történt

A hidrológiai és vízminőségi monitoring rendszere erősen hiányos

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és a KDT VIZIG kezeli



A Lesence szűrőmező

közelmúltbeli állapota – expedíciós mérések 2018



A Lesence szűrőmező

közelmúltbeli állapota – vízminőségi mérlegek



A Lesence szűrőmező

Külső terhelés „szűrési” hatásfok

Nettó kibocsátás becslés: 220 t/év KOIk és 154 kg/év összes foszfor!

Eredeti funkció szerint 2-2,5/év összes foszfor visszatartás volt a cél.



A Lesence szűrőmező

Belső terhelés

A nagy belső terhelés (üledékből történő kibocsátás) okai
Karbantartás hiánya

• 20 ezer tonna szerves anyag (kb. 40 ezer t KOIk) felhalmozódás az üledékben

• 27 t könnyen kioldható, kb. 139 t összes foszfor az üledék felső 30 cm-ében



Forrás: Látrányi-Lovász Zsófia, NyDT VIZIG, 2021



A Lesence szűrőmező

Rendszer szintű problémák

• Karbantartás hiánya: nincs kotrás és sankoló-tér ürítés, nádaratás, 

hínár vágás, lehalászás, stb.

• Nem megfelelő vízkormányzás: a lehetséges/szükséges vízhozam 

töredéke kerül a szűrőmezőre

• Monitoring rendszer: idősorok hiányában nem lehet pontos 

vízmérleget és tápanyag mérleget készíteni sem a teljes területre 

sem a szűrőmezőre

Nem ismert a madár állomány nagysága és táplálkozási szokásai

• Kezelők közötti konfliktus



Lesence szűrőmező
Megoldási javaslatok

Megvalósul: 

205 ezer m3 kotrás helyett 118 ezer m3, 

13 db költősziget helyett 5 db



Következtetések, javaslatok

1. A mesterséges szűrő-mezők (wetland-ek) nem céljai, hanem 

eszközei a vízminőség védelemnek

2. Nem ésszerű egy vízminőségvédelmi létesítménynek 

természetvédelmi funkciót tulajdonítani/adni

3. A mesterséges wetland-ek rendszeres karbantartási és fenntartási 

tevékenység nélkül idővel alkalmatlanokká válnak eredeti funkcióik 

ellátására

4. Megfelelő vízkormányzási műtárgyak szükségesek a szűrő funkció 

optimalizálása érdekében

5. A hidrológiai, vízminőségi (és biológiai) monitoring 

rendszereknek alkalmasnak kell lenniük a tápanyag mérleg 

számítására

6. Legalább 5 évente átfogó funkció elemzést kell végezni. 
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