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1 Tervezési alegység leírása
1.1 Domborzat, éghajlat
A tervezési alegység vízgyűjtője legnagyobb mértékben Nyugat-magyarországi - peremvidék
nagytájhoz, a Zalai-dombvidék középtájhoz tartozik. De a vízgyűjtő egyes peremközeli részei
a Dunántúli-dombság nagytáj, Balaton-medence és Belső-somogy középtájaihoz, más részei
pedig a Dunántúli-középhegység nagytáj, Bakonyvidék középtáj Keszthelyi-hegység
kistájcsoportja területére esnek. A vízgyűjtő Zala és Vas megye területén helyezkedik el, egy
kisebb dél-keleti része tartozik Somogy megyéhez. A tervezési alegység teljes területe: 2622
km2. A Zala vízgyűjtőjének teljes területe a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési
területén található.

1. ábra. A Zala tervezési alegység elhelyezkedése

A szabályozási munkák előtti időben a Zala a balatonhídvégi áttörésen átjutva a Balaton
legnyugatibb öblébe ömlött. A XIX. század végétől a KBVR megvalósításáig a Zala
Fenékpusztánál torkollott a Balatonba, és így a Balatont tápláló legnagyobb vízfolyás volt. A
Zala teljes hossza 139 km, vízgyűjtője 2622 km2 volt ekkor. A Kis-Balaton Vízvédelmi
Rendszer megépítésének kezdetétől a Zala alsó, 20 kilométeres szakasza a KBVR két
tavába a Hídvégi tóba és a Fenéki tóba került. A Zala már nem a Balatonba, hanem a
Hídvégi tóba torkollik, és Fenékpusztánál a Fenéki tóból kifolyó víz ömlik a Balatonba. A Zala
ezzel 20 km-el rövidült, teljes hossza így 119 km, vízgyűjtő területe pedig 1592,7 km2.
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Domborzat
A Zala két szerkezeti árokban alakította ki a völgyét. A folyó felső szakasza, amely a VasiHegyhát és az Alsó-Kemeneshátat választja el a Zala-dombvidéktől, a forrástól a Zalabér és
Türje községeknél lévő kanyarig tart. A Felső-Zala völgy az Ős-Rába elhagyott völgye,
amelyet a középpleisztocén végétől a Zala formált. Terjedelmes hordalékkúp rendszere,
valamint kavicsanyagának kőzettani összetétele és görgetettsége a jelenlegi kis Zalapataknál lényegesen nagyobb és távolabbi területekről eredő folyóvíz munkájáról tanúskodik.
Legszembetűnőbb alakrajzi és szerkezeti-morfológiai vonása az „aszimmetrikus teraszos
árok” jelleg.

2. ábra. A 4-2 Zala tervezési alegység 1:750 000

A völgyet
már
Őriszentpétertől a zalabéri-türjei Zala-kanyarig
hordalékkúp
teraszmaradványok szegélyezik. Jobb partja (északias lejtő) nagyon meredek, alámosott,
számos fülkével és csuszamlással tarkított. Ezzel szemben a bal partot (délies kitettségű
lejtők) kevésbé tagolt, hosszú lankás lejtők szegélyezik. Esése jelentős (1,5 m/km), de nem
egyenletes, mert a mellékpatakok torkolatában nagy mennyiségű hordalék rakódik le. A türjei
kanyarral kezdődő völgyszakasz (Alsó-Zala-völgy) legjellegzetesebb alakrajzi vonása – a
Felső-Zala-völgyhöz hasonlóan – a nagyfokú völgyaszimmetria, a jelentékeny
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völgyszélesség (2-4km) és –mélység (150-200 m), valamint a nagymértékű feltöltődés. A
tágas völgy jobb partját (Ny-i oldal) völgy-vállmaradványokkal szegélyezett és rövid deráziós
völgyekkel tagolt meredek, csuszamlásos lejtők jellemzik; ugyanakkor a balpartot 1-2 km
széles, fokozatosan lealacsonyodó lejtők kísérik. E szakasz széles, feltöltött völgysíkkal
rendelkezik és esése a folyás mentében jelentősen fokozódik.
Éghajlat
A vízgyűjtő éghajlata mérsékelten hűvös – mérsékelten nedves. Jellemzőit az határozza
meg, hogy hazánkban ez az a terület, amelyik a legközelebb fekszik az Atlanti-óceánhoz és
viszonylag közel helyezkedik el az Adriához. Az ország többi területéhez képest itt kevésbé
érvényesül a kontinentális hatás, és az óceánnak nagyobb szerepe van az éghajlat
alakításában.
A vízgyűjtő nyugati felének jelentős része mérsékelten meleg, nedves, enyhe telű, míg a
keleti része a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe telű, a legnyugatibb területek
pedig a hűvös, nedves, enyhe telű éghajlati körzethez tartoznak.
Hazánk borultabb, ködös területeihez sorolható a vízgyűjtő. A felhőzet évi átlaga 65-55 %
közé esik, a borultság mértéke Ny-ról K felé haladva csökken. A nagyobb borultsággal
összhangban az évi napsütéses órák száma 1900-2000 óra, a legnyugatibb területeken
ennél kicsit kevesebb, 1800-1900 óra.
A hőmérsékletek tekintetében is jellemző ez a megosztottság. Így a januári
középhőmérséklet a vízgyűjtő legnyugatibb felén -1,5 és -2,0 ˚C között változik, K-i felén -1
˚C -ig sem süllyed. Téli nap 25 - 30 fordul elő. A júliusi középhőmérsékletek sokéves átlaga
nyugatról keletre haladva emelkedik. Nyugaton 19,5-20,0 ˚C, a vízgyűjtő többi (nagyobb)
részén pedig 20,0-20,5 ˚C közötti.
A Zala vízgyűjtője csapadékban gazdag, évi összege nyugaton 800 mm fölött, kelet, északkelet felé haladva erősen csökken, s a terület K-i peremén 660 mm körüli értéket találunk. A
csapadék évi járására a június, júliusi maximum, a januári minimum, és az őszi
másodmaximum a jellemző. Csapadékra 100-110 nap lehet számítani évenként, 10 mm-t
meghaladó mennyiségre átlagosan legalább 20 napon. A 24 óra alatt lehulló
csapadékmennyiségek maximumai a területen 80-120 mm között fordultak elő.
Hóban gazdag a terület, ami a bővebb téli csapadék következménye. Nyugati felén 45 – 50,
K-i részén 40 – 45 hótakarós napra számíthatunk. A kialakuló hóréteg vastagsága a téli
csapadékkal párhuzamosan Dél felé növekszik. Az átlagos maximális hóvastagság értéke
Északon 25-30 cm, a terület nagyobb részén azonban 30-40 cm között alakul.
Uralkodó szele az Alpok eltérítő hatása és a táj dombvonulatainak É-D-i irányú
elrendeződése miatt az É-i, második leggyakoribb szélirány a D-i. Az átlagos szélsebesség
az Alpok szélvédő hatása miatt viszonylag csekély.

1.2 Település hálózat
A Zala vízgyűjtő területéhez 174 település tartozik belterületileg. A települések közül 107
település tartozik az 500 lakosnál kisebb lélekszámú települések közé. A falvak
utcahálózatát tekintve elsősorban völgymenti egyutcás községek terjedtek el. Itt a
domborzati viszonyok miatt a falvak hosszan elnyúlnak, esetleg a fejlődés folyamán kéthárom falu gyakorlatilag összeér egymással. A falvakra formai és szerkezeti szempontból a
zárt beépítés jellemző, földszintes építéssel. Az Őrségben a teljesen laza, utcahálózat
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nélküli, szeres települési forma a jellemző. A vízgyűjtőn hét város található: Keszthely, Hévíz,
Zalakaros, Zalaszentgrót, Zalaegerszeg, Zalalövő és Őriszentpéter. Az alegység által
érintettek az Őriszentpéteri-, a Zalaegerszegi-, a Nagykanizsai-, a Zalaszentgróti-, a
Keszthely-Hévízi- és a Marcali kistérségek.

1.3 Területhasználat
A vízgyűjtő teljes területére vonatkoztatva a terület 37%-án folyik szántóföldi művelés, ami
jóval alacsonyabb, mint az országos átlag. Az alegység 27%-án erdőgazdálkodást
folytatnak, amely az országos átlagot jóval meghaladja. A terület 15%-a gyepgazdálkodásra
alkalmas, 5%-án kertgazdálkodást, 3%-án gyümölcstermesztést, 2%-án szőlőművelést, 1%án nád-, ill. halgazdálkodást folytatnak. A művelés alól kivont terület 10%.

1.4 Víztestek az alegység területén
Az alegység területén 40 db vízfolyás víztest található, melynek harmada (12 db)
mesterséges víztest, ezek jellemzően a Kis-Balaton környéki csatornák, csatornarendszerek.
A természetes vízfolyás víztestek (28 db) szintén harmada erősen módosított víztest, melyek
elsősorban a rajtuk létesített völgyzárógátas tározók miatt kapták ezt a besorolást. A
területen a közepes esésű víztestek vannak túlsúlyban (25 db), míg a Kis-Balaton környékén
a kis és a valamint a nagyon kis esésű víztest típusok dominálnak. A víztestek geokémiai
jellege szempontjából szintén kettőség jellemző, hiszen a meszes jelleget a Kis-Balaton
környékén a szerves geokémiai jelleg váltja fel. A víztestek felén a közepes-finom meder
anyag a jellemző, míg az alegység peremén a vízfolyások felső szakaszán a durva, míg a
síkvidéki területeken a finom mederanyag a finom mederanyag a jellemző. A víztestek nagy
része (32 db) a kis vízgyűjtő kategóriába tartozik, közepes vízgyűjtőjű hat, míg nagy
vízgyűjtőjű kettő található az alegység területén.
Az alegység területén 5 db állóvíz víztest található ezek közül csak a Kis-Balaton II. tartozik
az erősen módosított természetes kategóriába, míg a Kis-Balaton I. és a Szévíz melletti
egykori tőzegbányászatból visszamaradt tavak (Pölöskei K-i tározó, Zalaszentmihályihorgásztó, Pötrétei-tőzegbányatavak) mesterséges kategóriába tartoznak. A területen
található valamennyi állóvíz víztest a síkvidéki kategóriába tartozik.
Az alegység területét 11 db felszín alatti víztest érinti, ezekből 7 db ennél az alegységnél
kerül tárgyalásra, míg a maradék 4 db víztest a környező alegységekhez tartozik vízgyűjtőgazdálkodás tervezési szempontból. A tervezési alegységhez 3 db sekély-porózus (talajvíz)
víztest, 2 db porózus (rétegvíz) víztest és 2 db termál-karszt víztest tartozik.
A felszíni víztesteket érő terhelések döntő többségének hajtóereje a turizmus és a rekreáció,
a mezőgazdaság, valamint a településfejlesztés, ezek mellett megjelenik a terhelések
hajtóerejeként az árvízvédelem, a halászat és akvakultúra.
A felszín alatti vizeket érő terhelések hajtóereje az ipar, a mezőgazdaság és a
településfejlesztés.
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2 Jelentős emberi beavatkozások
2.1 Hidrológiai és morfológiai problémákat okozó beavatkozások
2.1.1

Lefolyási viszonyokat módosító és árvízvédelmi célú beavatkozások

A Zala folyó szabályozása
A megyei gyűlések már 1773-tól kezdődően foglalkoztak a Zala folyó szabályozásának
kérdésével. Az iratokból kitűnik, 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 eltűnt a láp alatt. A XIX. század elején az Alsó-Zala menti érdekeltség az elsők között
fogott hozzá 4000 ha-nyi mocsaras terület lecsapolásának. 1829-ben szövetkeztek a Zala
torkolatától, azaz Balatonhidvégtől Zalabérig lakó birtokosok a szabályozás érdekében. A
tervezést követően munka 1836-ban megkezdődött. 1836-tól 1865-ig eltelt 30 évben
többszöri megszakítással kiásták a Zala medrét Balatonhídvégtől (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 – Balatonhídvégtől Fenékpusztáig
addig nem létező új Zala medret ástak.
A Kis-Balaton azonban szabályozatlan maradt, az 1920-as évekig hazánk egyedüli
ősállapotban lévő területe volt. Az árvizeket illetően megoldatlan volt a helyzet a Zala
legalsó, a Kis-Balatont átszelő szakaszán, mert az új meder csak a kis- és középvizek
levezetésére volt elégséges. A Zala folyó alsó szakaszának vízmentesítéséről és a KisBalaton rendezéséről a Szombathelyi Kultúrmérnöki Hivatal készített tervet. 1921-ben alakult
meg a Kis-Balaton Lecsapoló Társulat, amely 1922-től kezdve a tervet fokozatosan
végrehajtotta. A Zala folyónak az árvíz levezetésére alkalmas méretű medrét a Balatonba
való betorkolástól felfelé 22 km hosszban a mederből 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 jelentős mély fekvésű területe, melynek
lecsapolása nem volt lehetséges ill. gazdaságos. Így jött létre a Kis-Balaton rezervátuma.
A Zala-völgy szabályozásának fokozatosan jelentkező eredményei természetesen hatással
voltak a környező területekre és mellékvízfolyásokra is. Egymás után működni kezdtek a
kisebb lecsapoló társulatok és érdekeltségek. A Zalával egyidőben, 1836-42 között
lecsapolták a Kiskomáromi csatorna mocsarát. A Szévíz-völgy ármentesítésére 1842-ben
alakult meg a Szévíz Társulat. A szükséges méretű 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 Fe1ső-Válicka völgy rendezését végezte el. 1889-ben alakult
a Főnyed-Marótvölgyi Lecsapoló Társulat, melynek feladata volt a Kis-Balaton déli mocsaras
nyúlványának lecsapolása.
A Zala középső szakaszának nagyarányú rendezésére a 60-as években került sor
Zalaszentgrót és Pankasz között. A mederrendezés fő célja a Q10%-os vízhozam kiöntés
nélküli levezetése. Ezt nemcsak a mederszelvény bővítésével érték el, hanem a fenékesés
növelésével. Ezt a meglévő terepadottságok mellett úgy lehetett elérni, hogy a fenti
szakaszon lévő vízimalmok, (10 db) ill. az ott meglévő fenéklépcsők megszüntetésre
kerültek. Ezzel együtt a malmok bögéjében történt víztározás (vízvisszatartás) is megszűnt.
A kialakított nagyobb fenékesés mellett természetesen a víz sebessége is megnőtt. A
kialakult nagyobb sebesség mellett pár éven belül a medrek lemélyültek, a kavicsos altalajba
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berágódtak, a medrek teljesen elfajultak. A Zala eredeti fenékesésének helyreállítása
érdekében az elbontott malomlépcsők helyett sorra kellett megépíteni a fenéklépcsőket, ami
után a mederfenék viszonylagos nyugalma helyreállt.
A Zala Pankasz feletti szakasza ősállapotban van. Csak a közúti műtárgyak környékén, a
jobb vízemésztés érdekében történtek beavatkozások, de ezek is túlnyomórészt a növényzet
eltávolításából, esetleg a lefolyást akadályozó dugók eltávolításából állt.
A Kis-Balatonba torkolló nagyobb vízfolyások rendezése
Marótvölgyi-csatorna: hossza: 32,9 km, vízgyűjtő területe: 178,0 km2. Az ősállapotú meder
rendezésére 1975 után került sor. A vízfolyás felső szakaszán halastavak találhatók. A
meder alsó, mintegy 5,2 km hosszú szakasza az épülő Kis-Balaton Védőrendszer részévé
vált.
Egyesített-övcsatorna: hossza 5,55 km, vízgyűjtő területe: 217,7 km2. Az Egyesített
övcsatorna a Keszthely-Hévízi belvízöblözet szélén vezeti le a külvizeket a befogadóba.
Végleges kiépítésére a 60-as éveket követően került sor. A meder alsó, mintegy 1,2 km
hosszú szakasza az épülő Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer részévé vált.
Gyöngyös-folyás: hossza 28,0 km, vízgyűjtő 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 védő töltés is. Az öblözetben helyezkedik el Hévíz
város és maga a Hévízi tó is.
Zala-Somogyi-határárok: hossza: 38,1 km, vízgyűjtő területe: 178,5 km2. Egységes elvek
alapján történt rendezésére nem került sor. Csak helyenkénti beavatkozások történtek. A
vízfolyás felső szakaszán - a VIZIG és a társulati kezelésű szakasz határán - halastavak
találhatók. A meder alsó, mintegy 9,2 km hosszú szakasza az épülő Kis- Balaton Vízvédelmi
Rendszer részévé vált.
2.1.2

A duzzasztási és tározási beavatkozások

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 időben beindult társadalmi-gazdasági fejlődés következtében jelentkező 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 tűnik fel először az addig ismeretlen Kis- Balaton
kifejezés, mely a Balatonhídvég mellett az öböl egy kis részét jelöli, kifejezve annak az
egésztől eltérő jellegét. 1833-ban rajzolták azt a térképet, mely először nevezi KisBalatonnak 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 mocsárjellegű területet ábrázolnak. A XIX.
századi munkák hatására a Kis-Balaton térségének magasabban fekvő területei szárazra
kerültek. A siófoki Sió-zsilip megépítése (1863) előtt a Balaton vízszintjét alapvetően a
mindenkori időjárási viszonyok határozták meg, a vízszint ingadozása a 3-4 métert is
meghaladta. A fokozatosan szárazra kerülő 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 KisBalaton mocsárvilágának vízellátása elszakadt a Zala árvizeitől.
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A Balaton vízminőségének erőteljes romlása a XX. század második felére olyan mértékűvé
vált, hogy a további romlás megakadályozása nem volt halasztható. A Zala a Balaton
vízgyűjtő közel feléről a tóba jutó szennyezőanyagok nagyjából felét szállítja, ezért
nyilvánvalóvá vált, hogy a Zala által szállított vizet kell valamilyen módon megtisztítani. Mivel
a Zala vizében lévő növényi tápanyagok közel kétharmada nem pontszerű, hanem diffúz
forrásból ered, ezért a vízgyűjtőn levő nagyobb hatékonyságú szennyvíztisztítás önmagában
nem hozhat eredményt. A folyó vizének megtisztítása érdekében tervezték a korábbi KisBalaton részleges visszaállítását, mert azt remélték, hogy ezzel a Keszthelyi öbölben
lejátszódó folyamatok már a Balaton előtt, attól elválasztva végbemennek. A Kis-Balaton
Vízvédelmi Rendszer tervezése az 1970-es évek közepén elkezdődött. Az építési munkák a
80-as évek elején. A védőrendszer I. ütemében létrehozott Hídvégi tavat 1985-ben adták át.
A tervek szerint a II. ütemet, a Fenéki tavat 1989-ben kellett volna átadni. Idő közben
pénzügyi nehézségek támadtak, amelynek következtében az építés jelentősen lelassult.
1992-ben csak az Ingói tórész részleges árasztása kezdődött el. A kivitel elhúzódása
lehetővé tette az egész védelmi koncepció elsősorban természetvédelmi indíttatású
átgondolását. A II. ütem építése jelenleg is folyik, befejezésének várható időpontja nehezen
határozható meg.
Tározók
A Zala vízgyűjtőjén a mellékvízfolyásokon alakítottak ki az elmúlt évtizedekben
völgyzárógátas tározókat. A töltéssel elzárt vízfolyásokon az átjárhatóság így nem biztosított.
Fenéklépcsők
A Zala folyón épített surrantók és fenéklépcsők a kis szintkülönbségek miatt általában nem
okoznak átjárhatósági problémát. A mederfenék biztosítása érdekében ezen műtárgyak
építése szükséges volt.

2.2 Jelentős vízhasználatok
2.2.1

Felszíni vizek hasznosítása

A Zala vízgyűjtőjén a tavak ill. az öntözés dominál, mint engedélyezett felszíni vízkivétel. A
tavak 5,2 millió m3/év, melyből a Varászlói ill. a Csalit-majori halastavakat kell megemlíteni,
mert azok vízigénye 500e m3/év feletti. A Zala vízgyűjtőn az öntözés 12 jelentősebb helyen
550e m3/év lekötött vízmennyiséggel jelentkezik.
A vízbevezetéseket a Zala vízgyűjtőn két nagyobb csoportba lehet sorolni. Az egyik a
kommunális szennyvízbevezetés, mely 13 millió m3/év, melyből kiemelkedően 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
csökkent, éves szinten 8,0 millió m3. A második a fürdők használtvíz bevezetése, melynél a
Zalakarosi fürdő tetemes, közel 900e m3/év mennyiségű használtvizével együtt éves szinten
1,4 millió m3 mennyiségű.
2.2.2

Felszín alatti vizek hasznosítása

Felszín alatti vízhasználatok vonatkozásában jelentős vízkivételt a közüzemi ivóvízellátást
biztosító vízművek termelése jelent. Ezek közül is elsősorban a több települést ellátó területi
vízműveket kell megemlíteni. A vízbázisok a felső-pannon homokrétegeiben tárolódó
rétegvizet csapolják meg.
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A Zala vízgyűjtő területén jelentős felszín alatti vízkivételként számba vehetők Zalaegerszeg,
Zalaszentgrót, Zalakaros, Galambok és Zalalövő települések közcélú ivóvízellátást biztosító
vízbázisai. A felsorolt vízbázisok közül a legjelentősebb vízkivételt Zalaegerszeg vízbázisa
jelenti, a kitermelhető vízmennyiség 16 000 m3/nap. A többi felsorolt vízbázison az
engedélyezett kivehető vízmennyiség 500 – 3000 m3/nap.
A felszín alatti vizek vonatkozásában a rétegvízbázisok mellett kiemelt jelentőségű a
termálvizek hasznosítása.
A vízgyűjtő területén termálvíz hasznosítás történik Alsópáhok, Galambok, Hévíz,
Kehidakustány, Nemesbük, Zalacsány, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót és Zalakaros
településeken.
Hévíz:
 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, engedélyezett vízkivétel: 1149
m3/nap
 Aquamarin Kft., engedélyezett vízkivétel: 146,4 m3/nap
 Danubius Szállodaüzemeltető és Szolg.
engedélyezett vízkivétel: 525 m3/nap

Rt.

Hotel

Thermál,

Hotel

Aqua,

 Hunguest Hotels Rt. Hotel Helios, engedélyezett vízkivétel: 667 m3/nap
 DRV RT.; engedélyezett vízkivétel: 365 m3/nap
A kutak mindegyike a felső-pannon homokkő rétegeken keresztül a Dunántúli termálkarszt
rendszerét csapolja meg.
Zalaszentgrót:
 Szentgróti Víz és Fürdő Kft.Termálfürdő; engedélyezett vízmennyiség: 152 m3/nap
 Coca-Cola Beverages Kft. Ásványvízpalackozó üzem, engedélyezett vízmennyiség:
1480 m3/nap
A Termálfürdőnek és az Ásványvízpalackozónak 1 ill. 2 db termálkútja van. Mindhárom kút
felső-kréta mészkőrétegeket csapol meg.
Zalaegerszeg:
 Aquaplus Kft. Pózvai Kórház; engedélyezett vízmennyiség: 91 m3/nap
 Aquaplus Kft. Gébárti Szabadidő Központ Termálfürdő, engedélyezett vízmennyiség:
222 m3/nap
A Pózvai Kórház termálkútja felső-kréta repedezett mészkövet szűrőz, a Gébárti Termálfürdő
kútja felső-pannon homokos vízadóra települt.
Zalakaros:
 Gránit Gyógyfürdő Zrt.; engedélyezett vízmennyiség: 1428 m3/nap
 Karosinvest Zrt. Hotel Karos SPA; engedélyezett vízmennyiség: 208 m3/nap
A gyógyfürdő 4 db termálkútja közül 2 db kút vízadója mezozoós (triász) mészkő,
mészkőbreccsa, 2 db kút pedig felső-pannon homokrétegeket szűrőz.
Az engedélyezett vízmennyiség a vízadók között az alábbiak szerint oszlik meg:
 Mezozoós (triász) vízadóból: 300 m3/nap
 Felső-pannon vízadóból: 1128 m3/nap
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A Hotel Karos SPA 1 db termálkútja szintén felső-pannon homokrétegeket csapol meg.
Kehidakustány:
 „Kehida-Termál” Gyógyfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
A fürdő 1 db termálkúttal üzemel, mely miocén konglomerátum vízadó réteget szűrőz. A
kivehető engedélyezett vízmennyiség 474 m3/nap
Alsópáhok:
 Kolping Családi Hotel Kft.
Az engedélyezett vízmennyiség 90 m3/nap, a vízadó felső- triász repedezett dolomitos
mészkő
Galambok:
 Zalakarosi CASTRUM Termál Kft.
Az engedélyezett vízkivétel 96 m3/nap, a vízadó felső-pannon homok.
Nemesbük:
 Hévíz-Nemesbük Termál Ingatlanfejlesztő Kft.
Az engedélyezett vízkivétel 200 m3/nap, a vízadó miocén homokkő, ill. felső-triász dolomit.
Zalacsány:
 Inter-Thermál Kft.
Az engedélyezett vízkivétel 15 m3/nap, a vízadó felső-pannon homok.

2.3 Mezőgazdasági eredetű problémák
A mezőgazdasági művelés alatt álló területeken 1960-1990. között nagy mennyiségű
műtrágyát, valamint gyom és rovarirtó szert használtak.
Ezek a műtrágyák 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 emelkedő tendenciát mutat. A művelt
területek alatt sok helyen a nitrát és peszticid szennyezés határérték feletti, vagy a határérték
közelében van. Valamivel kedvezőbb helyzetben vannak a kiemelt dombos területek, ahol a
mélyebben elhelyezkedő talajvíz feletti vastagabb fedőréteg a szennyezés egy részét
visszatartja. A mezőgazdaság talajvíz szennyező hatása azonban itt is egyértelműen
kimutatható.
Ritka kivételektől eltekintve a mezőgazdaságilag művelt területek alatti talajvíz gyakorlatilag
ivásra nem alkalmas.
Az ivóvízkivételre használt mélyebben található rétegvizek azonban utánpótlásukat a felszín
felől a szennyezett talajvízből kapják.
A szennyezett talajvíz hatása már kimutatható a sekélyebb rétegvizekben is.
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2.4 Települések szennyező hatása
2.4.1

Közműves vízellátás és szennyvízelhelyezés

A Zala vízgyűjtő településeinek vezetékes ivóvízzel való ellátása a XIX. században
kezdődött, és a XX. század végére 100 %-ossá vált. A közműves vízellátás így a vízgyűjtő
egész területén 1998 óta teljes körűen kiépített.
A vízgyűjtőn 128 település csatornázott. A településeken összegyűjtött szennyvizet 28 db
szennyvíztisztító telep fogadja összesen 45 814 m3/d, 321 113 LEÉ tisztítási kapacitással. A
tisztító telepek tápanyag eltávolítási fokozattal is ellátottak.
2.4.2

Szennyvíz okozta terhelések

A Zala forrásvidékén (Felsőjánosfa térsége) a Zala folyó foszfát-foszfor, összes foszfor,
BOI5, KOIk, ammónium koncentrációja meghaladja a határértéket, esetenként az oldott
oxigén koncentrációja is alacsony. A terhelés nagy része feltehetően az Őriszentpéteri és
Ispánki szennyvíztisztító telepről származik, melyhez a diffúz terhelés is hozzájárulhat.
A Zala folyó Zalaegerszeg térségében nagy terhelést kap a folyó kis vízhozamához képest,
emiatt a zalabéri szelvényben a Zala folyó vezetőképessége és a foszfát-foszfor, összes
foszfor, BOI5 és esetenként a KOIk koncentrációja meghaladja a határértéket. A terhelés
nagy része a Zalaegerszegi Városi Szennyvíztisztító telepről származik, de számottevő
terhelést okoz a Zalaegerszeg város csapadékvizeit elvezető Vizslaréti árok is, amelybe
valószínű illegális szennyvízbekötések is vannak.
A Zala folyóba ömlő Nádas-patak biokémiai oxigénigénye, oxigén telítettsége, dikromátos
oxigénfogyasztása, ammónium, nitrit és összes foszfor koncentrációja meghaladta a
határértéket a 2011-es vizsgálatok alapján. Ennek oka feltehetően a Zalaszentgróti városi
szennyvíztisztító telepről és a Türjei községi szennyvíztisztító telepről kifolyó szennyvizek
által a vízfolyásba kerülő szennyezések, valamint a diffúz szennyezések.
Az Egyesített övcsatornában a belvizek átemelése esetenként vízminőség romlást
eredményez.

2.5 Egyéb jelentős területi szennyezések:
A jelentős ipari üzemek közcsatornás kibocsátással rendelkeznek, kivéve MOL Zalai
Finomító, Zalaegerszeg GE Tungsram. A kibocsátott szennyvíz zömében előkezelést
követően települési szennyvíztisztítóba kerül. Ennek következtében jelentős ipari
szennyezés nincs.
A telepi híg és almos trágya megfelelő műszaki védelemmel való tárolása egyre több
helyen megvalósul. A nagy állattartó telepeken a biztonságos tárolás többnyire megoldott.
Probléma viszont a keletkező trágyának a földekre való kijuttatása. Mivel a mezőgazdasági
termelők ösztönzési rendszere ezt nem részesíti előnyben, ezért a szerves trágya kijuttatását
gyakran mellőzik, így a tárolás helye gyakran szennyező forrássá válik.
A veszélyes anyagok biztonságos tárolása megoldottnak tekinthető a területen. A
felhasználók rendszeres hatósági ellenőrzés alatt vannak.
Számos felhagyott dögkút van a területen, de ezek nem jelentenek jelentős szennyező
forrásokat.
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A Zala vízgyűjtő területén 2014. évben Zalaegerszegen, Zalabérbe (B3 kategóriájú lerakó)
és Zalatárnokon (C kategóriájú lerakó) üzemel hulladéklerakó.
A legújabban létesült üzemelő lerakó a zalabéri hulladéklerakó, amely egy EU támogatású
fejlesztés része volt. E projekt keretében számos a hulladék szelektív gyűjtését és
begyűjtését, a hasznosításra való előkészítését és hasznosítását biztosító eszközt
(gyűjtőedények, szállító járművek) állítottak rendszerbe és létesítményt (gyűjtősziget,
hulladékudvar, átrakó, válogató, komposztáló) valósítottak meg.
Zala megyében 128 db korszerűtlen lerakót teljes körűen rekultiváltak, valamint 11-et
átmeneti záróréteggel láttak el. Az átmeneti záróréteggel lezárt hulladéklerakók második
ütemű rekultivációjára vonatkozó rekultivációs tervek már benyújtásra kerültek a
Felügyelőségre.
A nem az előírásoknak megfelelően kezelt veszélyes hulladékok fokozott kockázatot
jelentenek a környezetre, azonban a szigorú jogi előírásoknak köszönhetően az egyes
hulladékcsoportok közül összességében a veszélyes hulladékok tekintetében van a
legkedvezőbb helyzet. Csak nagyon ritkán kell veszélyes hulladék engedély nélküli
kezelésével vagy illegális elhelyezésével szemben fellépni. A hulladékgazdálkodás a Területi
Hulladékgazdálkodási Terv szerint történik.

2.6 Felszín alatti vizek terhelése
A Zala vízgyűjtő teljes ivóvízellátása felszínalatti vízből történik. Túlnyomórészt rétegvízre
települt vízbázisokból. A rétegvíz kutak mélysége jellemzően 30- 100 m, esetenként 100-200
m. Egy karsztvízbázis is található a terület nyugati szélén (Cserszegtomaj).
A talajvíz minősége nagyon változó. A dombok alatt a mélyebben található talajvíz minősége
elfogadható. A völgyekben azonban a mezőgazdaság nitrátterhelése és a növényvédőszerek
penticid terhelése következtében szennyezettnek minősül.
A lakott területek alatt a csatornahálózat nélküli vezetékes vízellátás kiépítése többszörösére
növelte az elszikkasztásra kerülő víz mennyiségét. A szikkasztás következményeként a
települések alatt a talajvíz ivásra nem alkalmas. Zalaegerszegen az iparterület szennyező
hatása veszélyezteti a vízbázis déli részét.
Néhány vízbázis arzén és ammónia tartalma meghaladja az EU-s vízminőségi határértéket.
A vízbázisvédelmi célprogram keretében a sérülékeny ívóvízbázisok egy részén az
állapotfelmérés megtörtént, a védőterület meghatározásra került.
Az 1980-as években a Nyírád térségi bauxit bányászat vízszintsüllyesztésének hatására a
Hévízi tó vízhozama jelentősen 500 l/s-ról 300 l/s-ra csökkent. A bauxit bányászat, és ezzel
vízszintsüllyesztés leállítását követően a Tó hozama növekedésnek indult. A regenerálódási
folyamat ma is tart.
A felszín közeli karsztot csapolja meg a Kehidakustányi termálfürdő, vagy pld. a
Zalaszentgróti strand és a Natur-Aqua ásványvízpalackozó.
A jól utánpótlódó felsőpannon homokrétegek termálvízére települt a Zalaegerszegi
termálfürdő.
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3 Jelentős vízgazdálkodási kérdések
3.1 Hidromorfológiai problémák
A lefolyás meggyorsításából származó lecsapolás
A szabályozások gyorsították a lefolyást, sok lefűzött holtág keletkezett, melyek víztáplálása
nem megoldott. A mellékágak (Szévíz, Foglár) csatornaszerű kiépítése szintén a terület
lecsapolásával járt. A lecsapolt területeken főként szántóföldek keletkeztek. Ezeken a
területeken meg kell határozni a jövőbeni területhasználatokhoz szükséges vízfolyás
üzemeléseket.
A helyi vízkárok és az erózió elleni védelem
A Zala dombvidéki vízgyűjtőjén komoly vízgazdálkodási problémát okoz a nagy intenzitású
esők következtében jelentkező helyi vízkárok és az erózió káros következményei elleni
védelem. Megoldást jelentene a záportározás és hordalékmegfogás.
Átjárhatóság (hossz- és keresztirányú)
Az alsó szakasz keresztirányú átjárhatósága nem biztosított, mert töltések közé van
beszorítva a vízfolyás. A felső szakaszon pedig néhol a fenéklépcsők akadályozzák az
átjárhatóságot. A mellékágakon létesült tavak szintén ilyen problémát vetnek fel.

3.2 Vízminőségi problémák
3.2.1

A Balatont érő tápanyag terhelés csökkentésének kérdése

A Zala vízgyűjtőről érkező pontszerű és diffúz eredetű tápanyagterhelés jelentős szerepet
játszik a Balaton, illetve különösen a Keszthelyi-öböl vízminőségének alakulásában. A
kérdés megoldására eddig is történtek intézkedések. A zalaegerszegi szennyvíztisztító telep
foszfortalanítójának üzembe helyezésével sikerült a pontszerű összes-foszfor (ÖP) terhelést
számottevően lecsökkenteni.
A diffúz terhelés visszatartása a Zala torkolat előtt kialakított Kis-Balaton Vízvédelmi
Rendszer feladata. A létesítmény azonban, teljes egészében, máig nem készült el. Az 1985
óta üzemelő I.-es ütem és az 1992 óta részben üzemelő, illetve részben építés alatt álló II.ütem együttesen, a Zalán érkező ÖP mintegy 30-40%-át tartja vissza.
Ugyanakkor, a Keszthelyi-öböl vízminőségének hosszú-távú javításához elkerülhetetlen a
tápanyag terhelés további csökkentése. Ennek fontos eszköze a Kis-Balaton Vízvédelmi
Rendszer hatékonyságának növelése, ami a II.-ütem rekonstrukciójával valósítható meg.
3.2.2

A szennyvízelhelyezési problémák

A Zala vízgyűjtőjén az alábbi szennyvíztisztító telepek fejlesztése illetve bővítése szükséges:
 A zalacsányi szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítése 100 m3/d-ról 320 m3/d-ra
 A kehidakustányi szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítése 350 m3/d-ról 1650
m3/d-ra
 A zalaapáti 200 m3/d kapacitású, rossz
szennyvíztisztító telep bővítése 350 m3/d-ra.

3. fejezet

tisztítási

Jelentős vízgazdálkodási kérdések

hatásfokkal

üzemelő

– 13 –

Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések
4-1 Zala

 A hahóti szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítése 100 m3/d kommunális és 10
m3/d szippantott szennyvíz fogadására.
3.2.3

A vízfolyások jelentősebb vízminőségi problémái

A Zala folyó középső és alsó szakaszának vízminősége rossz, mert a vízhozamához képest
nagy terhelést jelentenek Zalaegerszeg térségének szennyvizei, különös tekintettel a
kibocsátott foszfor mennyiségére, továbbá több mellékvízfolyásnak a vízminősége sem
megfelelő, mely véső soron a Kis-Balatont ill. a Balatont terheli.
A Zala alsó szakasz belvizes terület, mely szorosan összefügg a Kis-Balaton Vízvédelmi
Rendszerrel. A belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése vízminőségi és fenntartása
vízgazdálkodási kérdéseket vet fel.
További probléma, hogy a Zala-felső vízgyűjtőjén a kistelepülések szennyvíztisztítóinak
üzemeltetési problémái miatt a Zala kisvízhozamát időnként viszonylag nagy terhelés éri,
melynek következtében előfordulnak halpusztulások.
A Kis-Balaton térségében lévő Egyesített övcsatornában a belvizek átemelése esetenként
vízminőség romlást eredményez, melyhez hozzájárul a Keszthely Városi Szennyvíztisztító
Telepről származó szennyvíz terhelése is.

3.3 Mezőgazdasági eredetű diffúz terhelések
Az alegység területhasználati arányait tekintve a szántó és vegyes mezőgazdasági
művelésű területek részaránya több mint 50%. Ennek okán elmondható, hogy az alegység
nagy részét érintő probléma a mezőgazdasági eredetű diffúz tápanyag és szerves anyag
terhelés.
Az egykori mezőgazdálkodási gyakorlatból visszamaradó talajvízszennyezések mind a mai
napig éreztetik hatásukat. Napjainkban pedig – különösen a kisvízfolyások mentén – adódik
probléma a nem megfelelően kialakított védősávok hiányából, a szántóföldek mederélig
történő művelésével. Ily módon a felszíni vizekbe történő bemosódás elkerülhetetlen,
kiváltképp az erózió-érzékeny területeken.
Mindezek miatt a vízfolyások medrét kísérő vízvédelmi puffersávok kialakítása és
fenntartása, valamint az érzékeny területeken megfelelő művelési ág és mód váltása
továbbra is kiemelkedő és kívánatos intézkedés.
Ki kell emelni továbbá a – vélhetően országos jelentőségű – invazív, özönnövények
térnyerését, melynek oka számos tényező lehet. Okaként úgy a turizmus, településfejlesztés,
ipar is megjelölhető, miképp a mezőgazdálkodás is. Tény azonban, hogy a vízfolyásaink
mentén egyre intenzívebb az özönnövények térnyerése és a medrek mentén lineáris
terjedésük is könnyedén biztosított.

3.4 Felszín alatti vizek védelmének problémája
A sérülékeny ivóvízbázisok egy részén nincs még elvégezve az állapotfelmérés
(diagnosztikai vizsgálat) nincs meghatározva a védőterület.
A feltárt szennyezőforrások felszámolásának, kitelepítésének pénzügyi forrása nem
biztosított.
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A veszélyeztetett, megvédhetetlen vízbázisrész kiváltásának pénzügyi forrása nem
biztosított (Zalaegerszeg).
A Hévízi-Tó utánpótlódási területén komoly termálvizet igénylő fejlesztési tervek vannak. A
2000-ben készült MÁFI-VITUKI tanulmány alapján 2001 óta új engedély nem került kiadásra.
A Tó vízhozama 2000 óta stagnál. Mi az oka a vízhozam stagnálásának? Mi az elvárható
legnagyobb Tóhozam? Mikor tekinthető a Tó regenerációja befejezettnek? A Tó utánpótlási
területén a termálvízkivételeknek van-e és mekkora hatása a Tó hozamára? A meglévő
engedélyezett termálvízhasználatok veszélyeztetése nélkül lehet-e a térségben újabb
fejlesztéseket indítani? Az elmúlt 7 évben keletkezett adatok felhasználásával a 2000. évi
tanulmány felülvizsgálata szükséges. A felülvizsgálat eredménye nagyban befolyásolja a
terület keleti felének turisztikai fejlesztési lehetőségeit.
A mezőgazdaság műtrágya és növényvédőszer felhasználásának a talajvíz védelme
szempontjából való optimalizálása.

3.5 Speciális természetvédelmi igények, és a vízgazdálkodási
feladatok ellátása közötti konfliktus
A Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság véleményét változatlanul hagyva álló betűkkel
rögzítettük azt, és ezt követően dőlt betűkkel a Nyugat-dunántúli és Vízügyi Igazgatóság
ehhez esetlegesen hozzáfűzött szakmai véleményét, ellenvéleményét:
Módszeres leszárítások
Lecsapoló ill. vízelvezető árkok kialakításával és karbantartásával kedvezőtlen ökológiai
állapot állt be a talajvíz általi erős befolyásoltságot igénylő ökoszisztémákban, ill. átalakultak,
degradálódtak a társulások. A folyamat napjainkban is zajlik. A problémás területek: Zala
középső szakaszának vízgyűjtője a mellékvizeivel (Sárvíz, Szévíz, Válicka, stb.) együtt, és a
Kis-Balatonba a környező tőzegterületekről befolyó mellékvizek vízgyűjtői.
Téves a pont címe, javaslat: Múltban végzett lecsapolási munkák hatásai
Meg kell különböztetni a lecsapoló és vízelvezető árkokat, ahol az utóbbi főként a
települések helyi vízkárelhárítását szolgálja. Ezek fenntartására a jövőben is szükség lesz. A
vízelvezetés indokoltságát –főként egy dombvidéken– tagadni, főképpen általánosságban
veszélyes, sőt veszélyeztető gondolat.
A vízelvezetés és a lecsapolás összemosása inkorrekt, szakmailag pedig
megalapozatlan, téves. Az érintett vízgyűjtőkön az elmúlt két-három évszázadban, több
szakaszban voltak lecsapolási munkálatok, amelyek a terület állapotát mára gyökeresen
megváltoztatták. Ezt akkor a területen élők, az ottani birtokosok elhatározásából végezték. A
pont címe azt sugallja, hogy most is lecsapoló munkák folynak, és ennek célja a természeti
értékek tudatos rombolása, a vizes élőhelyek elpusztítása, kiszárítása. (A „leszárítás”
szakkifejezés egészen szokatlan!) Ma sem a nevezett vízgyűjtőkön, sem másutt az
országban nem folynak lecsapoló munkálatok!!! Ezzel ellentétesen a fenntartásra fordítható
költségkeretek szűkössége miatt a szükséges fenntartási munkák is elmaradnak. Ezeknek
az árkoknak a jövőbeni szükségességét a térségben élő érdekeltek igényei kell hogy
meghatározzák. (Ennek megfelelően kell az árkokat üzemeltetni, vagy felszámolni.)
Indokolatlan belvízszivattyúzás:
Előfordul, hogy a belvízöblözetben fellépő talajvíz eredetű elöntés a természetes szezonális
vízjárásnak megfelel, a környező gyepterületek életközösségei igényelnék is azt, a
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védekezés másik káros következménye pedig, hogy amennyiben tőzeges területekről
szivattyúzzák le az oxigénszegény vizet, az a befogadó víztestben kedvezőtlen ökológiai
folyamatokat, akár halpusztulást eredményezhet. Ez a probléma elsősorban a Kis-Balaton
körüli belvízöblözetek esetén jelentkezik.
Belvízszivattyúzásra csak belvízvédekezés keretében kerül sor, melyet jogszabályok
határoznak meg.
Megjegyezzük, hogy országos programként folyik a belvíz reform, melynek célja a
belvízöblözetek és a védekezési műszaki gazdasági felülvizsgálata és optimalizálása.
A program a területen érintettek bevonásával készül.
A belvizek átemelése során valóban előfordulhatnak vízminőségi problémák, de ezeket az
Igazgatóság folyamatosan ellenőrzi és szükség esetén leállítja a szivattyúzást.
Belvízszivattyúzásra működési területünkön nem „elsősorban”, hanem kizárólag a KisBalaton Belvízrendszer öblözeteiben kerül sor.
Horgász-, „jóléti” és „látványtavak”, árvízi tározók:
Az egyre szaporodó mesterséges állóvizek alapvetően rossz irányba befolyásolják az őket
tápláló természetes víztestek és a környező, felszín alatti vizek (magas talajvízszint) által
befolyásolt területek ökológiai állapotát. A megnövekedett párologtatási felület, ill. a
vízvisszatartás és haszonelvű szabályozás okozta károk gyakran helyreállíthatatlan
változásokat okoznak. Ez a probléma a kisvízfolyásokon kialakított „árvízi” tározókra is
érvényes. A már meglévő illetve a jövőben kialakítandó mesterséges tavak, tározók
esetében egyaránt alapvető szükségszerűség lenne azok jó állapotban tartása, az átfolyás
folyamatos biztosítása, illetve a kifolyó víz minőségének javítása (szűrőmező). A probléma a
Zala teljes vízgyűjtőjére vonatkozik.
A múlt század második felében is uralkodó általános szemlélet szerint a mesterséges tavak
nem problémák voltak, hanem ezzel ellentétesen tájértéket növelő dolgok. Tájesztétikai
értékük mellett jelenthetnek ezek vizes élőhely rekonstrukciót, vagy fokozhatják az élőhelyek
változatosságát, esetleg gazdasági célokat is szolgálhatnak. Az esetleges káros hatások
elsősorban kialakítási problémákból adódhatnak.
Az „árvízi tározók” -üres tározók lévén- semmilyen „párologtatási felület növekedést”, vagy
káros „vízvisszatartást” nem jelentenek.
A tározók üzemeltetésének felülvizsgálata és üzemelési rendjüknek megváltoztatása
esetenként szükséges lehet, de nem lehet ezt ilyen általános megfogalmazással minden
esetre vonatkoztatni.
A vízvisszatartást, főként a klímaváltozás lehetséges hatásaira és a hatás mérséklésének
szükségességére tekintettel, általánosan károsnak minősíteni rövidlátó tévedés.
A „haszonelvű szabályozás” újszerű fogalom. Napjainkban vízfolyás szabályozás nem
történik. Így sem a „haszonelvű”, sem a haszontalan elvű szabályozás felvetése nem
indokolt, sem aktuális konfliktusként, sem jelentős vízgazdálkodási problémaként.
Víztesteket kísérő természetes zonáció hiánya:
Az antropogén hatások leggyakoribb, a természetes ökoszisztémák átalakulásával járó
következménye általában a parti zonáció leromlása, gyakran eltűnése is az elkeskenyedett
ártérből. A probléma Zala vízgyűjtőjén szignifikáns.
Törpe-vízierőművek kialakítása:
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Ez elsősorban jövőben várható probléma. Jelenleg a Zala folyóra vonatkozó törpe-vízierőmű
építési szándékok, igények ismeretesek. A mesterséges mederváltoztatás, a vízkormányzás
megváltoztatása, az élőlények mozgásának gátlása komplex ökológiai problémákat okozna.
Mesterséges akadályok:
Elszórtan jelentkező, de a Zala vízgyűjtőjére is jellemző problémakör a különböző céllal
létrehozott mesterséges elzárások kialakítása, melyek a mozgó élő szervezetek, elsősorban
a halak átjárását megszüntetik, így akadályt jelenthetnek azok táplálkozásában,
szaporodásában egyaránt. A jó ökológiai állapot eléréséhez szükséges az ilyen helyeken az
átjárás biztosításának megoldása. Ennek eszköze elsősorban a hatékony, működőképes
hallépcsők megvalósítása. A probléma mind a Zala folyó vízgyűjtőjén szignifikáns.
A BNPI konfliktusfeltárása önmagán belül is ellentmondásokat hordoz, mégpedig:
 az 1. pontban („Módszeres leszárítások”) a talajvízszint csökkentését, a 4. pontban
(„Horgász,…árvízi tározók”) a talajvízszint növekedését jelzi problémaként.
Természetesen mindegyik lehet probléma, de mindkettő általános konfliktusként való
nevesítése már alapvető ellentmondást hordoz.
 az 1. pontban a karbantartási munkák, mint talajvízszint csökkentő negatívumok
jelentek meg. Ha ezekre a munkákra nem kerül sor, mint ahogy ma forráshiány miatt
jórészt nem is kerül sor, akkor ez lokálisan talajvízszint emelkedést fog okozni, ami
viszont az 5. pont természetvédelmi véleménye szerint káros! Mi a megoldás, vanlehet „általános” megoldás?
 teljes vízgyűjtőkre, általános problémaként azért
nevesíteni, mivel hatásuk lokális.
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