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Rövidítések listája 

A h magassági különbség 

BL testhossz 

D. lazac Dunailazac 

DFP lefelé vezető halátjáró 

D min min. hidraulikus mélység 
d
min min. hidraulikus mélység a szűk keresztmetszetekben és a zsilipekben 

DRB Duna vízgyűjtő 

DRBMP A Duna vízgyűjtő-gazdálkodási terve 

FP (s) halátjáró (k) 

g gravitációs erő (9,81 m / s2) 

h magasság 

H hal a legnagyobb helyigényű fajok maximális magassága 
HP vízenergia 

HPP vízerőmű 

HQ x x éves árvíz 

h tot teljes vízszintkülönbség 

L hal a legnagyobb helyigényű halfajok hossza 

LP a medence minimális hossza 

tot a halátjáró teljes hossza 

Malf átlagos éves alacsony vízálláséves alacsony áramlás 

MF átlagos vízállásáramlás 

n medencék száma 

P d teljesítménysűrűség 

pw vízsűrűség (1000 kg / m3) 

Q vízhozam 

Q a a terelőáramlás vízhozama 

Q o a halátjáró operatív vízhozama 

Q tot teljes vízhozam (Q o + Q a) 

Q x évente x nap nem teljesülő vízhozam 

fordulat percenkénit fordulatszám 

S d biztonsági együttható a halátjáró méreteihez 

S p a teljesítménysűrűség biztonsági együtthatója 

S v biztonsági együttható az áramlási sebességhez 

JVK Jelentős vízgazdálkodási kérdés 

v áramlási sebesség 

V a medence térfogata 

V m átlagos áramlási sebesség 

V max maximális sebesség 

W b a medencék közötti határok szélessége 

VKI Víz Keretirányelv 

W hal a legnagyobb helyigényű fajok maximális szélessége 

W p a medence minimális szélessége 

W s rés szélessége 
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Szójegyzék 

1+ 1 éves vagy annál idősebb hal. 

Terelőáramlása Olyan áramlás, amely a halakat a halátjáró bejárata felé tereli. 

A terelőáramlás 
vízhozama A megfelelő terelőáramlás biztosításához szükséges vízhozam. 

Őshonos halfajok Az adott folyóra jellemző halfajok, amelyek természetes (antropogén szempontból zavartalan) 

körülmények között előfordulnak. A víz-keretirányelv vonatkozásában nemcsak a fajösszetételt, 

hanem a fajok tömegét és a populációk életkori szerkezetét is figyelembe veszik. 

A fenék érdessége A meder egyenetlensége. 

Konkurens áram / 
áramlás 

Azon áramlások, amelyek versengenek a halátjáró terelőáramlásával (pl. a turbinákból származó 
áramlás 

Folyamatosság 
megszakítása (Lásd a migrációs akadályt). 

Kritikus sebesség Az a sebesség, amellyel a halak 20 másodperc után elkezdenek sodródni az áramlás irányába. 

Epirhithral Felső pisztráng színtáj. 

Halcönózis (társulás) A folyószakasz tipikus halközössége. 

Irányadó értékek A biztonsági együtthatókat figyelembe vevő értékek. Ezeket a küszöbértékek betartásának biztosítása 

érdekében figyelembe kell venni (lásd a küszöbértékeket  

Hyporhithral Pér régió. 

Impulzus A vízhozam és az áramlási sebesség szorzata. 

Kulcsfajok A halrégió tipikus fajai. 

Metarhithral Alsó pisztráng színtáj. 

Migrációs akadály Akadály / gát, amely a halak számára nem átjárható, és megszakítja a folytonosságot. 

Üzemi vízhozam 
A szükséges morfometriai küszöbértékek biztosítása érdekében az a halátjáróban szükséges 
vízhozam. 

Átjárhatóság 
A halak lehetséges és biztonságos áthaladása az adott morfometriai és hidraulikus körülmények 
között a halátjárón. 

Észlelhetőség 
A terelőáramlás és a halátjáró bejáratának olyan kialakítása, ami biztosítja, hogy a halak megtalálják 
az átjárót. 

Potamális Alföldi folyó (márna, keszeg, kövi csík és fenékjáró küllő régió). 

Maradékáram / áramlás Olyan áramlás, amely a főcsatornában vízkivétel után megmarad (pl. Egy áteresztő vízerőműnél). 

Reaktív sebesség 
A halaknak a folyóban történő tájékozódásához szükséges minimális áramlási sebesség (faj- és 
korfüggő). 

Reofil fajok A nagyobb áramlási sebességet kedvelő fajok. 

Rács Több rúd kombinációja, melyek megakadályozzák, hogy a lebegő törmelék (vagy a halak) a turbinák 
irányába haladjanak 

Küszöbértékek A halátjáró megfelelő működése érdekében betartandó értékek. 
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Jogi nyilatkozat 

Ez a dokumentum összefoglalja a folyók folytonosságának a 

halak vándorlásához szükséges helyreállítására vonatkozó 

technikai megoldásokkal kapcsolatos meglévő ismereteket, de 

nem tekinthető teljesnek. A rendelkezésre bocsátott 

információkat legjobb tudásunk szerint használtuk fel és 

kerülnek bemutatásra. Mindazonáltal az ellentmondások nem 

zárhatók ki. 

Szerzők 

Stefan Schmutz a bécsi Természeti Erőforrások és 

Élettudományi Egyetem Hidrobiológiai és Vízi Ökoszisztéma 

Menedzsment Intézetének vezetője, Carina Mielach pedig 

kutatási munkatársa. Mint az édesvízi ökológia szakértői, 

számos a halak vándorlásával, az élőhelyek védelmével és az 

ökoszisztéma kutatásával kapcsolatos kérdéssel foglalkoznak.  

 

 

 

 
    

E dokumentum célja, hogy tájékoztassa a Duna-menti 

országokat a folyók folytonosságának a halak vándorlása 

érdekében szükséges helyreállítására szolgáló meglévő 

műszaki megoldásokról A halátjárók kiépítésének témájában 

számos irányadó dokumentum létezik (további részletek 

megtalálhatók a referenciák jegyzékében): 
 

- AG-FAH (2011): A halátjárók kiépítésének osztrák 

útmutatójának alapjai (lásd BMLFUW 2012) 
- BMLFUW (2012): Útmutató halátjárók építéséhez 

(Ausztria) 
- Seifert (2012): Kézikönyv „Halátjárók Bajorországban” 

(Németország) 
- BAFU (2012): A vízerőművekben felfelé és lefelé 

irányuló halvándorlás lásának helyreállítása (Svájci 

Környezetvédelmi, Erdészeti és Tájvédelmi Ügynökség) 
- DWA (2010, vázlat): Halátjárók és halak számára 

átjárható akadályok - tervezés, méretezés és 

minőségirányítás (Németország) 
- Dumont et al. (2005): Akadály-útmutató (Németország: 

Észak-Rajna-Vesztfália) 
- Egyéb dokumentumok és tudományos irodalom 

A Duna felső vízgyűjtőjén jelenleg elérhető összes irányelvet 

figyelembe vették. Összehasonlításuk kimutatta, hogy 

általános szerkezetük és tartalmuk alapvetően konzisztens, és 

az eltérések a legtöbb esetben csak marginálisak. A lehetséges 

különbségeket ebben a dokumentumban tárgyaljuk. 
 

Mivel a legtöbb útmutató dokumentum csak német nyelven 

érhető el, ennek a dokumentumnak a célja a legfontosabb 

tények angol nyelvű ismertetése.  Ezért a tartalom elsősorban 

a fent felsorolt iránymutatásokon alapul, a szakirodalomban 

végzett további kutatásokkal kiegészítve  
 

Ez a jelentés csak egy rövid összefoglaló, és nem törekszik a 

teljességre. Ezért csak durva iránymutatást adhat a halátjárók 

építéséhez, lefedve a legfontosabb szempontokat.  Egy jól 

működő halátjáró felépítése nagymértékben függ a konkrét 

helyzettől, ezért szakértői ismereteket és részletes tervezést 

igényel. 
 

A Duna vízgyűjtőjén belüli kapcsolat helyreállításának célja 

valamennyi halfaj migrációs útvonalainak biztosítása, ideértve a 

tokokat is. Az e faj számára szükséges halátjárókkal 

kapcsolatos ismeretek azonban hiányosak. A fent felsorolt 

irányelvek közül csak néhány határoz meg olyan 

küszöbértékeket, amelyek figyelembe veszik a tokhal 

különleges igényeit is.  Ezért a következő fejezetek csak 

korlátozott információval szolgálnak a tokok vándorlásának 

helyreállításáról. 
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1.1 Háttér 

A folyók és az élőhelyek folytonosságának megszakításai komoly 

gondot jelentenek, és a hidromorfológiai változások részeként a 

Duna vízgyűjtőjének (DRB) egyik jelentős vízgazdálkodási kérdését 

(SWMI) alkotják. Az első Duna-vízgyűjtő-gazdálkodási terv1 

(DRBMP) kidolgozása során 2009-ben elvégzett értékelések azt 

mutatták, hogy a Duna és fő mellékfolyói (4000 km2-nél nagyobb 

vízgyűjtő területekkel rendelkező folyók) több mint 900 

folytonossági megszakítást tartalmaznak, amelyek különféle 

infrastrukturális projektek, például árvízvédelem, vízenergia-

termelés és hajózás eredményei. A fő folyókon elhelyezett 

keresztirányú építményeken túlmenően számos akadály található a 

medence kisebb folyóiban is. 

Ezek az építmények akadályozzák a halak vándorlását, és ezért 

befolyásolják a vándorló halfajok természetes vándorlási szokásait 

azáltal, hogy megakadályozzák az élőhelyekhez és a megfelelő ívási 

helyekhez való eljutást. E problémák megfelelő intézkedések 

végrehajtásával történő kezelése (például halátjárók építésével, a 

gátak rámpává történő átalakításával és a már nem használt gátak 

eltávolításával) komoly kihívást jelent a környezeti feltételek 

javítása és az EU Víz Keretirányelv (VKI) célkitűzéseinek elérése 

során). 

Amellett, hogy elsőbbséget élvez a folyami helyreállítási 

intézkedésekkel kapcsolatos döntések ökológiai szempontból 

leghatékonyabb módon történő támogatása, kulcsfontosságú annak 

biztosítása is, hogy a végrehajtott intézkedések hatékonyak 

legyenek, és lehetővé tegyék az összes őshonos halfaj (a folyóra 

jellemző fauna) vándorlását. Ez nemcsak a már létező migrációs 

akadályokra vonatkozik, hanem az új infrastrukturális projektekre is. 

Nemrégiben különféle útmutatókat dolgoztak ki vagy éppen 

kidolgozás alatt állnak2, amelyek támogatást nyújtanak a halátjárók 

tervezéséhez, felépítéséhez és működtetéséhez. Ezek az útmutatók 

nemcsak a kormányzati közigazgatás vagy a mérnökök számára 

szolgálnak hasznos eszközként, hanem az infrastrukturális 

létesítmények üzemeltetői számára is, mivel biztosítják a szükséges 

beruházások tervezési biztonságát. 

Noha már jelentős ismeretek és gyakorlati tapasztalatok állnak 

rendelkezésre a különféle halfajok felfelé irányuló migrációjának 

biztosításához szükséges intézkedések megtervezéséről és 

megtervezéséről, a lefelé irányuló migrációval kapcsolatos hatékony 

intézkedések bizonyos mértékben továbbra is nyitott kérdést 

jelentenek, és további kutatásokat és gyakorlati tapasztalatokat 

igényelnek. 

A folyóvízi hálózatok szorosan összekapcsolt ökoszisztémák, és a 

térbeli-időbeli összekapcsolódás négy dimenzióban nyilvánul meg 

(Jungwirth et al. 2003): hosszirányban a fő ág és mellékfolyói 

mentén; oldalirányban a partvonalhoz és az árterületekhez; 

függőlegesen az interstíciós rétegekhez (talajvíz); és az idő 

múlásával (időben. A vízi organizmusok, különösen a halak, 

nagymértékben alkalmazkodtak a négydimenziós folyami hálózat 

által biztosított élőhelyek sokféleségéhez. 

1.2 A halak vándorlásának biológiai alapjai 

Valamennyi faj célzott „élőhely-váltást” hajt végre legalább 

bizonyos életciklusokban (pl. lárvák vagy ivadékok) az élőhelyigény 

változásának következtében (Schmutz et al. 1997, Jungwirth 1998, 

Northcote 1998, Mader et al. 1998) és az erőforrások 

felhasználásának és a produktivitásnak az optimalizálása érdekében 

(pl. eloszlás, növekedés, szaporodás, menedék és védelem a 

ragadozókkal szemben) (Northcote 1978, Larinier 2000). A 

szaporodási célú vándorlások általában felfelé fordulnak elő. 

Néhány faj ívási vándorlását alacsony vízállás mellett hajtja végre 

(barna pisztráng nyártól őszig, menyhal télen), más fajok nagyobb 

vízhozamoknál szaporodnak (pl. Pér, paduc, márna és dunai lazac) 

(Zitek et al. 2007). A lefelé irányuló vándorlás célja a terjedés és 

sodródás (ivadékok vagy áradások során) az őszi / téli élőhelyek 

felé, vagy a szaporodás után vissza a fő élőhelyükre (Seifert 2012, 

BMLFUW 2012). 

A halpopulációk állapota nagymértékben függ a szükséges, de 

térben elkülönített élőhely-foltok rendelkezésre állásától a folyami 

hálózaton belül (Seifert 2012). Ennek eredményeként a 

folyamatosság megszakításai / akadályai negatív hatásokkal járnak 

és veszélyeztetik a halállományokat (BMLFUW 2012). 

A halak vándorlását általában számos összetett, egymással 

kölcsönhatásban állótényező indukálja, amelyeket belső és külső 

tényezőkre lehet csoportosítani (Pavlov 1989, Colgan 1993, Lucas 

és Baras 2001). A külső tényezők az abiotikus körülmények, például 

a víz hőmérséklete, évszak, fény, vízhozam, vízminőség, 

oxigéntelítettség. Fontos belső tényezők a hormonális reprodukciós 

készség, táplálkozási igények, stressz vagy más endogén (genetikai 

vagy ontogenetikai) determinánsok, pl. a születési hely lenyomata és 

a hazatérés (azaz „hazatérő hatás”) (Lucas és Baras 2001). A belső 

tényezőket általában nagymértékben befolyásolják a külső tényezők 

(Pavlov 1989; Albanese et al. 2004). A migráció szezonális, havi 

vagy napi időközönként történik (Northcote 1984, Jonsson 1991, 

Hvidsten et al. 1995, Lucas és Baras 2001). 

A halfajokat az édesvízi és a tengeri környezet közötti és azon belüli 

vándorlások szerint osztályozzák, és a következő vándorlási 

kategóriákba csoportosítják (Jungwirth et al. 2003): 

A diadróm fajok egyaránt élnek  tenger- és  édesvízben, és tovább 

oszthatók anadróm, katadróm és amfidróm fajokra. Míg az anadrom 

fajok a tengeren élnek, és az ívásra édesvízi élőhelyekbe 

vándorolnak, addig a katadróm fajok édesvízben élnek és a 

tengerben szaporodnak. Az amfidromikus fajok gyakran váltanak a 
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tengervíz és az édesvíz között, méghozzá a szaporodástól eltérő 

célokra is. 

A potamodróm fajok csak az édesvízi területeken vándorolnak, és 

tovább oszthatók hosszú, közepes és rövid távolságra vándorló 

fajokra (azaz> 300 km, 30-300 km vagy <30 km egy irányban 

évente). 

1.3 Úszási képességek 

A halátjárók tervezésének fontos tényezője az egyes halfajok sajátos 

úszási képessége. Az úszási sebesség nem állandó, hanem olyan 

befolyásoló tényezőktől függ, mint például a test alakja, mérete, 

izomrendszere és a víz hőmérséklete (Jens és mtsai, 1997, DWA 

2010, vázlat). Ezen kívül a hal úszási sebessége a környezetéhez 

képest az áramlási sebességtől is függ (DWA 2010, vázlat). 

 Az úszási sebességet testhossz / másodpercben fejezik ki (BL / s) (DVWK 1996, Jens 

és munkatársai, 1997, ATV-DVWK 2004), és az időtartamtól függően négy csoportba 

sorolható (Beamish 1978):): 

- A fenntartható úszási sebesség a normál mozgáshoz használatos, és 

hosszabb ideig (> 200 perc) fenntartható az izmok fáradtsága 

nélkül. Általában ezt a sebességet használják a migrációhoz A 

DWA (2005) alapján körülbelül 2 BL / s. 

A hosszantartó úszási sebesség csak rövidebb ideig tartható fenn (20 

másodperc és 200 perc között), és az izmok kimerültségéhez vezet. 

A rövid periódusú (burst) úszás sebessége nagyon rövid ideig (<20 

másodperc) tartható fenn az izomzat anaerob anyagcseréjével, és 

relaxációs szakasznak kell követnie. 

Clough & Turnpenny (2001) szerint a kritikus burst úszási sebesség 

az a sebesség, amelyen 20 másodperc múlva sodródás áll elő. Az új 

megközelítések szerint ezt a sebességet használják az 

ökohidraulikus tervezéshez (Clough et al. 2001, Clough & 

Turnpenny 2001, Turnpenny et al. 2001, Clough et al. 2004, 

Watkins 2007). A SWIMIT 3.3 (Jacobsaquatic 2006) egy speciális 

szoftver, amely lehetővé teszi ezen úszási képesség kiszámítását a 

halfajok, a halméret és a víz hőmérséklete alapján. A lazacfélék 

esetén kb. 10 BL / s, és a pontyfélék esetében 4-5 BL / s (pl. koncér 

15-30 cm-rel vagy keszeg 20-50 cm BL-vel, Jens et al. 1997). 

A maximális úszási sebesség egy adott hal elméletileg maximálisan 

elérhető sebessége. A maximális úszási sebesség 2–3 m / s barna 

pisztráng esetén vagy 0,7–1,5 m / s a pontyfélék esetében (Jens 

1982, Jens etal. 1997). Ez a sebesség rendkívül fontos lehet a 

halátjáró szűk keresztmetszeteinek átjárhatósága szempontjából. 

Az úszás sebessége és időtartama közötti kapcsolat (a BMLFUW 2012 - 
ből adaptálva, a Pavlov 1989 és Clough & Turnpenny 2001) 1. ábra 
 

 

 
 
 
 

 

20 másodperc       200 perc             idő 

 

 

swimming speed – úszási sebesség 

maximum burst swimming speed – maximális úszási 

sebesség 

burst swimming speed -  rövid periódusú úszási 

sebesség 

critical burst swimming speed – kritikus úszási 

sebesség 

prolonged swimming speed – hosszantartó úszási 

sebesség 

sustained swimming speed – fenntartható úszási 

sebesség 



 

1
0 

 

A konkrét folyó halfaunájában élő „leggyengébb úszó” (kritikus) 

burst úszási sebességét kell használni az áramlási sebesség 

küszöbének meghatározására a halátjáró migrációs folyosóján. A 

„leggyengébbek” általában az ivadékok és a kisméretű halfajok (pl. 

kisszájú kölönte és kövi csík) (BMLFUW 2012). 

A halrégiót illetően Seifert (2012) alapján a maximális áramlási 

sebesség felső küszöbértékeit 1,5–2,2 m / s-ként határozzuk meg a 

ritrális jellegű folyók esetében, és 0,8–1,4 m / s-ként a potamális 

jellegűfolyók esetében. A BMLFUW (2012) 1,5–2,0 m / s 

maximális sebességet javasol ritrális, és 1 m / s sebességet potamális 

jellegű folyóknál, és a következő szerzőkre utal: Jungwirth és 

Pelikan (1989), Gebler (1991), Steiner (1992), Dumont et al. (2005). 

Ezek az értékek azonban csak ökölszabályt jelentenek, és felső 

határnak kell tekinteni őket (Seifert 2012) A laboratóriumi 

vizsgálatok kimutatták, hogy a kis és ivadék halak kritikus úszási 

sebessége körülbelül 0,35–0,6 m / s (Jens és mtsai.1997). Ezeket a 

mérsékelt sebességeket a fenék közelében vagy a perifériás 

területeken érdességgel lehet biztosítani (BMLFUW 2012). Noha az 

elméletileg származtatott értékek jó jelzést adnak, Turnpenny et al 

(1998) alacsonyabb sebesség alkalmazását ajánlja a halátjárók 

kialakításához, hogy elkerüljék a vándorláskor előforduló szűk 

keresztmetszeteket. 

Részletesebb információ megtalálható Clough et al. (2001), Clough 

és Turnpenny (2001), Turnpenny és mtsai. (2001), Clough és mtsai. 

(2004) és Watkins (2007). 
 

1.4 Tájékozódás és migrációs viselkedés 

A migráció során a halak minden érzékszervüket használják a 

tájékozódáshoz. 

A látás és tapintás, valamint az oldalvonal segítségével 

tájékozódnak a közvetlen környezetükben, és választják meg az 

úszás irányát (pl. felfelé). A hallás szerepe még vita tárgyát képezi. 

Ismert azonban, hogy az áramlási feltételek és a víz alatti 

építmények tipikus akusztikus jeleket mutatnak, amelyek szintén 

orientációs útmutatóként szolgálhatnak. A földi mágneses mező 

vezeti a diadróm halfajokat a tengerben (pl. atlanti lazac (Rommel 

és McCleave 1973, Varanelli & McCleave 1974) és az európai 

angolnát (Tesch és Lelek 1974, Tesch et al. 1992)), valamint a 

hőmérséklet és a szag érzékelése (Hasler és Scholz 1983) is 

relevánsak egyes folyók azonosításában. 

A halak áramlás-érzékelésére, tájékozódási és úszási viselkedésére 

vonatkozó alapvető ismeretek az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

Minden hal képes felismerni az áramlási sebességet, felhasználni azt 

az orientációhoz és felé úszni (pozitív reotaxis) (Lucas és Baras 

2001). Ha az áramlási sebesség egy faj- és korspecifikus küszöb alá 

esik (lásd az 1. táblázatot), akkor a halak elveszítik a pozitív 

reoaktivitásukat (DWA 2010, vázlat). Ezért az áramlási sebességnek 

a migrációs folyosón nagyobbnak kell lennie, mint a reoaktív 

sebesség. Az alábbi táblázat a kiválasztott fajok és korosztályok 

reoaktív sebességét mutatja:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faj Korosztály / méret 
Reaktív sebesség 

[m/s] Forrás 

kisszájú kölönte, kövi csík, fürge cselle, pikó ivadékok 0.15 Adam és Schwevers 1997 

barna pisztráng, pér, eurázsiai domolykó <12 cm 0.15 Adam és Schwevers 1997 

a legtöbb pontyféle, szomonidok és más családok, 

kisméretű halfajok felnőttjei (fürge cselle, kövi csík) ivadékok 0.15 Seifert 2012 

a legtöbb pontyféle (márna, paduc, domolykó), 

lazacfélék (pisztráng, Pér) és más családok felnőttek 0.20 Seifert 2012 

a legtöbb faj felnőtt 0.20 Pavlov 1989 

márna, fejes domolykó, eurázsiai domolykó felnőtt 0.20 Adam et al. 1999 

anadróm lazacfélék felnőtt > 0,30 Pavlov 1989 

Dunai lazac felnőtt > 0,30 Seifert 2012 

1  TÁBLÁZAT Reoaktív sebességek a kiválasztott fajok és korosztályok / méretek 
esetében 



 

A halak elsősorban a testükre közvetlenül ható áramlás segítségével 

tájékozódnak, míg az oldalirányban előforduló gyengébb áramlások, 

észrevétlenek maradnak. A felfelé irányuló migráció során a legtöbb 

halfaj a főáramon belül vagy azzal párhuzamosan vándorol, és 

minden faj és korosztály előnyben részesíti egy bizonyos áramlási 

sebességet. Ha több, eltérő sebességű áramlási út keresztezi egymást, 

akkor a halak a legnagyobb sebességű áramláshoz igazodnak. Az 

erősen turbulens áramlási körülmények, a fordított áramlások vagy 

az állóvizek megzavarják vagy megszakítják a felfelé haladó halak 

tájékozódását (Pavlov et al. 2000). Ennél fogva a halátjáróból 

származó terelőáramlást aktívan fel kell ismerni és nyomon kell 

követni, ami akkor valósul meg, ha a sebessége elég nagy, vagy 

nagyobb, mint a közvetlen környezetben haladó konkurens 

áramlatok. A terelőáram áramlási sebességének a reoaktiv sebesség 

és a kritikus sebesség között kell lennie, így jó eredményeket 

kaptunk a kritikus sebesség 0,7-0,8-szorosának alkalmazásával 

(Pavlov 1989, BMLFUW 2012). Pavlov (1989) szerint a 0,7-1,0 m / 

s közötti áramlási sebesség a legtöbb potamális fajhoz megfelelő. A 

BAFU (2012) a bejáratnál 0,8–1,5 m / s sebességet javasol (BAFU 

2012). A lazacfélék és az anadróm fajok 2,0-2,4 m / s áramlási 

sebességet részesítenek előnyben (Larinier 2002). Az 1,0 m / s 

terelőáramlás is jó hatásfokkal vonzza a nagy teljesítményű fajokat 

anélkül, hogy kizárná a gyengébb halakat (DWA 2010, vázlat). A 

fajok számára megfelelő feltételek biztosítása érdekében azonban 

bizonyos helyzetekben két eltérő áramlási sebességű bejárat lehet 

célszerű a halátjárókon (DWA 2010, vázlat). Ezenkívül a 

terelőáramlás sebességének a reoaktív sebesség közelében kell 

lennie, amely magasabb (0,15–0,20 m / s, Pavlov 1989), mint az a 

haladási sebesség, amelyet a halak a felfelé irányuló migrációnál 

előnyben részesítenek. 

A fent ismertetett, az orientáció szempontjából fontos tényezők 

mellett a kiválasztott vándorlási folyosó a folyó fajspecifikus 

preferenciáitól, morfológiájától és szerkezeti jellemzőitől is függ. A 

halak eltérő viselkedést mutatnak felfelé irányuló migrációjuk során, 

és az általuk preferált migrációs folyosó alapján is osztályozhatók: 

(1) folyómeder, (2) partvonal, (3) a fenék közelében vagy (4) nyílt 

víz orientáció (Seifert 2012). A kisszájú kölönték inkább a talajjal 

érintkezve vándorolnak, és a nagy kövek védik őket az áramlás ellen. 

E faj számára még a kis függőleges lejtők is (18-20 cm) migrációs 

akadályt jelentenek (Utzinger et al. 1998). 

A pérek és a márna régió más fajai úszással küzdik le az 

akadályokat, így a vízoszlopnak megfelelő mélységűnek kell lennie. 

Márna és paduc esetében a legfeljebb 30 cm magasságú lejtő 

szerkezetek csak akkor átjárhatók, ha elegendő áramlás áll 

rendelkezésre. Csak a pisztráng képes ugrással átjutni az 

akadályokon, de ez is attól függ, hogy mekkora az akadály alatt 

találálható medence (BMLFUW 2012, Seifert 2012). 

Felfelé a halak általában a főáramlatban vagy azzal párhuzamosan 

vándorolnak, amennyiben úszási képességeik ezt lehetővé teszik. Ha 

nem találnak megfelelő utat felfelé, oldalsó lehetőségeket keresnek, 

azonban a keresési sugara a főáram határvonaláig terjed. A testükre 

ható legerősebb áramlást követve mindig visszatérnek a főáramhoz, 

ha nem kapnak erősebb alternatív impulzust (Seifert 2012).). Ezt 

figyelembe kell venni a terelőáramlás méretezésénél és a halátjáró 

bejáratának elhelyezésénél (lásd a 2.2 fejezetet). 

1.5 Releváns halfajok, halak hossza és korosztálya 

Az előző fejezetekben leírtak szerint a halfajok életciklusuk 

különböző időszakaiban különböző célokból vándorolnak. Ez 

magában foglalja többek között a felnőttek ívási vándorlását, a 

fiatalkorúak élőhely-változtatását és a lárva-halak sodródását. Ideális 

esetben a halátjárók minden faj, életkor és halméret esetében 

lehetővé teszik a vándorlást. 

Szoros kapcsolat van egy adott halfaj mérete és az erre a fajra 

tervezett halátjáró mérete között. A legnagyobb helyigényű halfajt a 

halrégió és a folyó mérete alapján kell meghatározni minta 

legnagyobb fajt vagy a legnagyobb helyigényű fajt. A 2. táblázat 

bemutatja az osztrák halátjáró iránymutatás (BMLFUW 2012) 

szerint a legnagyobb helyigényű halfajok testhosszát, a reproduktív 

korosztály reprezentatív halméreteit figyelembe véve, átlagos 

áramlás (MF) mellett. A 3. táblázat az adott fajok testméreteit 

(magasság és szélesség a halak hosszától függően) mutatja.
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A legnagyobb helyigényű fajok testhossza 
(BMLFUW 2012) 2. TÁBLÁZAT 

Halrégió Legnagyobb helyigényű fajok 

Felső pisztráng régió 
 

<2 m3 / s MF 30 cm barna pisztráng 

> 2 m3 / s MF 40 cm barna pisztráng 

Alsó pisztráng régió 
 

<2 m3 / s MF 40 cm barna pisztráng 

> 2 m3 / s MF 50 cm barna pisztráng, pér 

Pér régió 
 

kicsi (<2 m3 / s MF) 50 cm-es barna pisztráng, pér, 50 cm-es menyhal 

közepes (> 2 m3 / s MF) 60 cm-es menyhal, márna / paduc 

közepes (> 2 m3 / s MF-20 m3 / s MF) Duna lazaccal 80 cm-es Dunai-lazac 

nagy (> 20 m3 / s) Dunai lazaccal 100 cm-es Dunai-lazac 

Márna régió 
 

közepes, csuka és dunai lazac nélkül 
60 cm-es márna / paduc 

közepes,  csukával, dunai lazac nélkül 
közepes, csukával, dunai lazac nélkül 90 cm csuka, 50 cm közönséges keszeg 

közepes a Dunai lazac 90 cm-es Dunai-lazac, 50 cm-es keszeg 

nagy a Dunai lazac 100 cm-es Dunai-lazac 

nagy Dunai lazac nélkül, de harcsával 120 cm harcsa 

nagy Dunai lazac és harcsa nélkül 90 cm csuka, 50 cm közönséges keszeg 

Kövi csíkos és fenékjáró küllős patak 
 

Kövi csíkos patak (Kelet-alföld és hegyvidék) 40 cm-es európai fejes domolykó 

Nagy folyók 
 

Duna és nagy mellékfolyói 100 cm Dunai lazac, 120-150 cm harcsa, 100 cm csuka 

Tavak ki- és beáramlásai  

Tavak ki- és beáramlásai 

90 cm-es barna pisztráng, 90 cm-es csuka, 70 cm-es 

menyecskekoncér *, 60 cm-es márna, 50 cm-es közönséges keszeg 

* Rutilus meidingerii  

A nagy halak (pl. A Duna-lazac) szaporodása során áthaladó folyók esetében eltérő küszöbértékek szükségesek lehetnek. Ilyen esetekben azonban biológiai monitorozás ajánlott. 
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A legnagyobb helyigényű halfajok testméretei (Jáger et al. 2010 (a BMLFUW 2012 -ben használt) és a DWA 2010 összehasonlítása, tervezet) 3. táblázat  

A legnagyobb helyigényű fajok 

   

Testméret 
  Jager és 

munkatársai. 2010 DWA 2010  (tervezet) 
 

Hossz [cm] Szélesség [cm] Magasság [cm] 
 

Balin 80 
  

18 

Márna 60 7 11 
 

Márna 80 
  

13 

Keszeg 50 5 15 
 

Keszeg 70 
  

21 

barna pisztráng 30 3 6 
 

barna pisztráng 40 4 8 
 

barna pisztráng 50 5 10 9 

menyhal 50 7 7 
 

menyhal 60 8 8 
 

menyhal 70 
  

13 

Harcsa 90 13 14 
 

Harcsa 120 22 23 
 

Harcsa 150 30 31 
 

Harcsa 160 
  

35 

Közönséges / atlanti tok 300 
  

51 

Kárász ponty 45 
  

14 

Duna lazac 80 10 13 
 

Duna lazac 90 12 14 
 

Duna lazac 100 12 16 17 

Duna lazac 120 14 19 
 

Európai ponty 80 
  

24 

Európai fejes domolykó 40 5 8 
 

Európai fejes domolykó 50 6 11 
 

Európai fejes domolykó 60 
  

12 

Európai sügér 40 
  

11 

Pér 40 5 9 
 

Pér 50 6 11 9 

Jászkeszeg 70 
  

18 

tavi pisztráng 90 11 20 
 

tavi pisztráng 100 
  

17 

paduc 60 
  

15 

csuka 60 6 8 
 

csuka 90 8 12 
 

csuka 100 
  

17 

Menyecskekoncér 70 7 13 14 

Fogas 100 
  

16 

Kecsege 90 
  

15 

Compó 60 
  

12 

Szilvaorrú keszeg 50 
  

13 
A méréseket a reprodukciós periódusokon kívül végezték.  

Ezért, a fajtól függően, a halak szélessége több cm-rel is nagyobb lehet a szaporodási időszakokban. 

A fent felsorolt fajok tudományos neveit a melléklet 16. táblázata tartalmazza.



 

2. Felfelé irányuló migrációhoz 
szükséges létesítmények
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A halátjárók olyan építmények, amelyek segítik a halakat (és a  

gerinctelen bentoszt) a mesterséges akadályok leküzdésében, illetve 

az azokon való áthaladásban (Jungwirth és Pelikan 1989), ezáltal 

helyreállítva a felfelé és a lefelé irányuló összeköttetést. Míg az első 

halátjáró megoldások általában csak a felfelé irányuló migrációra 

koncentráltak, ma már a lefelé irányuló összeköttetés fontosságát is 

ismerjük. Mivel azonban a felfelé és a lefelé irányuló migráció eltérő 

beállításokat igényel, amelyeket nem lehet egyszerűen összevonni 

egyetlen létesítményben, két különálló halátjáróra van szükség, az 

egyik a felfelé, a másik a lefelé irányuló migráció helyreállítását 

szolgálja. A lefelé irányuló migráció és halvédelem létesítményeit 

ezért külön fejezetben tárgyaljuk (5. fejezet). 

Egy jól működő halátjáró megtervezéséhez és felépítéséhez 

elengedhetetlen a helyi halfauna hidrológiai feltételeinek és 

hidromorfológiai követelményeinek ismerete. A következő fejezetek 

a felfelé irányuló migrációhoz szükséges halátjárók tervezésének, 

megépítésének és működtetésének fontos paramétereit tárgyalják 

2.1 A halátjárók szezonális működése 

Egy halátjárónak egész évben működőképesnek kell lennie 

(BMLFUW 2012). Előfordulhat azonban, hogy nem lehet olyan 

halátjárót építeni, ami minden lehetséges vízállásnál megfelelő 

feltételeket biztosít, és biológiai szempontból nem is szükséges, 

hogy a halak az év 365 napján vándoroljanak. Ezért az évi 300 

napon történő működés (Q30 és Q330 között *) elegendőnek tűnik 

(BMLFUW 2012, DWA 2010, vázlat). Ezek a küszöbök csak 

javaslatokat jelentenek, és lehet, hogy nem minden folyó számára 

megfelelőek. A halátjárónak azonban a lehető legtöbb napig 

működőképesnek kell lennie, különösen a szaporodási időszakban. 

Például a barna pisztránggal / tavi pisztránggal és menyhallal 

rendelkező folyókban a működést alacsony vízállás mellett is 

biztosítani kell, mivel ezek a halfajok ősszel / télen vándorolnak 

szaporodási céllal, amikor természetesen alacsony a vízállás. 

Másrészről a potamális jellegű folyókban, ahol a migrációs csúcs 

tavasszal / nyáron van, a nagyobb vízállásokhoz is garantálni kell a 

működést. A kiegyensúlyozott vízállású folyókban a halátjáróknak 

több mint 300 napig átjárhatónak kell lenniük. Még azokban az 

időszakokban is, amikor maga a halátjáró nem működik, elegendő 

áramlást kell biztosítani a halak halátjáróban történő túlélésének 

biztosításához (BMLFUW 2012). 

 

2.2 Az halátjáró észlelhetősége 

Minél könnyebben észlelhető a halátjáró, annál több hal fogja 

megtalálni a bejáratát. A halátjárók bejáratainak nem megfelelő 

elhelyezése akadályozhatja vagy késleltetheti az áthaladásokat, 

mivel a halaknak több időre van szükségük ahhoz, hogy megtalálják 

a felfelé vezető utat. Több egymást követő, nehezen észlelhető 

akadály fokozza a késleltetést. Ennek eredményeként a halak nem 

érik el időben a szaporodási élő helyet, ami szaporodási 

veszteségeket vagy akár egyes fajok kihalását okozhatja (DWA 

2010, vázlat. 

2.2.1 A halátjáró helyzete és bejárata 

Ebben a fejezetben a halátjáró helyzetére és bejáratára vonatkozó 

általános megállapításokat mutatjuk be. Figyelembe kell venni 

azonban, hogy ezek csak általános ajánlások. Ezért a működő 

halátjárók megvalósításához részletesebb projektdokumentációra 

van szükség, amely részletes ismereteket tartalmaz a vízállás 

változásairól, a gát- / vízerőmű hidraulikus körülményeiről, a 

konkurens áramlásokról és a helyi halközösség igényeiről. 

Ezen kívül nagy folyókban (szélesség> 100 m) legalább két 

halátjárót kell megvalósítani a gát mindkét oldalán, hogy minden 

halfaj meg tudja találni őket (Larinier et al. 2002). Egyes halak a 

partok mentén vándorolnak, vagy a partok felé kényszerülnek 

migrálni, pl. a vízerőmű üzemeltetése által kiváltott erős turbulens 

áramlatok miatt 

2.2.1.1 A halátjáró pozíciója  

A halátjáró legmegfelelőbb helyzetét illetően fontos figyelembe 

venni az adott akadály célját is. A következő helyzeteket kell 

figyelembe venni (DWA 2010, tervezet; Seifert 2012): 

Akadályok vízhasználat nélkül: Ebben a helyzetben nincs 

konkurens áramlat. A halak a folyó egyik oldalára irányíthatók a 

szabályozható gátak segítségével. Általánosságban elmondható, 

hogy a halátjárónak a partvonal és a főáramlás közelében kell 

lennie (azaz az alámosott parton 

 

* Áramlás, amely évente 30/330 nappal alacsonyabb. 

 

 



 

17 

 

- Átlós akadályoknál az FP-t a folyóparton kell elhelyezni olyan 

hegyes szöggel, ahol a halak általában összegyűlnek (lásd a 2. és 

a 6a. Ábrát). 

- Akadályok vízerőművel: A legtöbb esetben a vízerőmű fő árama 

halakat hajt az erőmű felé (azaz turbinák). Ezért a halátjárónak 

az erőmű és a partvonal közelében kell lennie (lásd 3. ábra). 

- Akadályok a víz elterelésével: Ezek az akadályok különleges 

kihívást jelentenek, mivel a halak általában a fő áramlatot 

követik, ami a zúgó csatornába vezeti őket. A fő csatornában 

gyakran maradékáramlás alakul ki, amely csak korlátozott 

terelőáramlást biztosít a vízerőműből származó vízhez képest. 

Mivel a legtöbb hal a zúgó csatornáját követi, a fő csatornán (az 

elterelő gátnál) elhelyezkedő halátjárót kevesebb hal használja. 

Ezen kívül, mivel a főcsatorna általában szélesebb és kisebb a 

sodrása, mint a zúgóé, az áramlási sebesség alacsony vízállás 

esetén nem feltétlenül biztosítja a szükséges reoaktív sebességet 

vagy elegendő mélységet ahhoz, hogy a halak felfelé 

vándoroljanak. A legjobb megoldás két halátjáró építése lenne, 

az egyik az elterelő gátnál, a másik pedig az erőműnél. 

Ha azonban ez nem lehetséges, javítani kell az elterelő szakasz 

észlelhetőségét (pl. megfelelő áramlás és mélység és áramlási 

sebesség), vagy meg kell építeni a zúgót és a fő csatornát 

összekötő kitérőt (DWA 2010, vázlat; Seifert 2012). 

- Nagy gátak esetén két halátjáró megépítésére lehet szükség (lásd 

az 5. ábrát). 

2.2.1.2 A bejárat elhelyezése 

Különösen fontos, hogy a halátjáró bejáratát a felfelé vándorló halak 

könnyen és gyorsan felismerjék. Nemcsak az elhelyezkedését, hanem 

az ökohidraulikus feltételeket (terelőáramlás és konkurens 

áramlatok) is úgy kell megtervezni, hogy a lehető legtöbb halat 

vezessék be a halátjáróba, és a lehető legkevesebb ússzon be a gát 

felé vezető zsákutcába. 

 
  

A halátjáró bejárata hegyes szögben elhelyezett terelő gát esetén 
(Dumont et al, 2005) 
 

A halátjáró elhelyezkedése az erőmű közelében 

(DWA 2010, vázlat alapján) 3. ábra 

Vízerőművet kikerülő halátjáró elhelyezése 

(DWA 2010, vázlat alapján) 

2. ábra 

4. ábra 

folyam 
terelő gát 

diversion weir terelő gát 
Tailrace channel – zúgó csatorna 
power house – erőmű 
Main channel főcsatorna  
Residual flow – maradék áramlás 
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A bejáratnak legalább egy optimális pozíciója (kulcspozíciója) van, 

amely a gát (vagy a turbulens zóna) alsó határainak és a vándorlás 

hosszanti folyosója közötti határfelületben helyezkedik el (Dumont 

et al. 2005). Ezenkívül közvetlenül a halátjáró bejáratánál a 

terelőáramlásnak lehetőleg párhuzamosnak kell lennie a főáramlattal 

(<30 °) (DWA 2010, vázlat). 

A bejárat helyét több szerző és útmutatás tárgyalja (pl. BMLFUW 

2012, DVWK 1996, Adam & Schwevers 2001, Gebler 2009, 

Dumont et al. 2005 és Larinier et al. 2002). A hozzávetőleges helyet 

a következő paraméterekkel lehet meghatározni: 

a) A migrációs folyosón belül vagy annak közvetlen közelében,) 

b) az akadály közelében, de a nagy turbulenciájú területtől lefelé 

(fehérvíz övezet) 

c) Közel a parthoz 

d) A főáramlat oldalán (külső part) 

e) Azon az oldalon, ahol a vízerőmű található 

f) A turbina kimenetének a szívótömlő végéhez közeli oldalán és 

párhuzamosan vagy hegyes szögben (legfeljebb 30 °) a zúgóból 

származó áramlattal. 

A fenéklakó halak vonatkozásában nagyon fontos a folyó 

fenekével való folyamatos kapcsolat (fenékrámpa <1: 2 lejtővel) 

(lásd a 2.3.4. fejezetet) 

g) Átlós gátak esetén a gát hegyes szöge (felfelé nézet) (lásd a 6. 

ábrát, az a / d helyes és a c helytelen hely) lehet megfelelőbb. 

h) Középpontban lévő turbinaelvezetéseknél, vagy ha az optimális 

hely nem látható egyértelműen, szükség lehet két bejárat 

beillesztésére (egy oldalt és egy középen) (Larinier et al. 2002. 

Számos bejárat alkalmas a különféle igényekkel rendelkező 

fajok igényeinek fedezésére  

Példa: 2000-ben egy új halátjárót építettek a Rajna folyó 

Iffezheimi vízerőműjénél (lásd EnBW Kraftwerke AG 2009). A 

halátjáró függőleges nyílásán három bejárat található, amelyek 

egy diszpergáló medencébe vezetnek (7. ábra). A medence előtt 

a vízhozam körülbelül 1,2 m3 / s. Egy terelőáramot generáló 

turbina további vizet vezet be (11,8 m3 / s-ig) a diszpergáló 

medencébe. A teljes terelőáramlás tehát 11-13 m3 / s. A 

bejáratok közül kettőt a nagyobb áramlási sebességet kedvelő 

fajokra terveztek, míg a harmadik bejárat a partvonal közelében 

található és gyengébb halak számára alkalmas.

Halátjárók elhelyezése, ha mindkét oldal megegyezik, vagy nagy gátaknál (a 

DWA 2010-ből adaptálva, vázlat)                                                         5. ábra

  

Halátjátó rézsútos gát mellett történő elhelyezését bemutató vázlatos terv 

(Larinier 2002).                                                                                     6. ábra

  

c - helytelen- 
bejárat a rossz oldalon 

b - helytelen- 
a bejárat túl messze van az 

áramlástól 

d - helyes, de a hozzáférés és a 

karbantartás problémái 

helyes 

gát 
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A 3D numerikus modellezéshez (megfelelő szakemberek által 

elvégzett) helyi áramlásmérésekre lehet szükség a halátjáró és 

annakbejáratának legjobb helyének megtalálásához. Nagyon összetett 

helyzetekben akár fizikai modellekre is szükség lehet. 

Mivel a fent leírt paraméterek némelyike a tényleges áramlási 

körülményektől függően változhat, javasoljuk, hogy a 

kulcsfontosságú fajok fő vándorlási időszakában fennálló áramlást 

használják referenciaként. Egy másik lehetőség több bejárat építése 

különböző áramlási körülményekhez (DWA 2010, vázlat; Seifert 

2012) 

 Mivel különösen a reofil halfajok (pl. paduc, márna és dunai lazac) 

követik a főáramlatot, a terelőáramlást össze kell kapcsolni a folyó fő 

áramlatával (Zitek et al. 2008). Más fajok (pl. barna pisztráng, pér, 

fejes domolykó és menyhal), az ivadékok, stagnofil és közömbös 

fajok általában a partvonalhoz közelebb vándorolnak, és ezért inkább 

más belépési helyet részesíthetnek előnyben (Ecker 2000, Zitek et al. 

2008). Különösen nagy folyók esetében, ahol sokféle faj sokféle 

úszási képességgel rendelkezik, több bejáratra vagy gyűjtőgalériára 

lehet szükség (Larinier et al. 2002, Dumont et al. 2005). 

Az optimális áramlási sebesség a halátjáró bejáratánál 0,7-0,8-szorosa 

a halak kritikus burst úszási sebességének (Pavlov 1989). Ha a 

bejáratot nem jól helyezik el, akkor a terelőáramláshoz nagyobb 

vízhozamra lehet szükség (Larinier 2002). 

 

 

 

Noha ezek az általános ajánlások megközelítő útmutatást nyújtanak 

az optimális hely meghatározása szempontjából, erősen ajánlott 

mérlegelni az összes áramlási és hidraulikus körülményt a helyszínen, 

és megvizsgálni az optimális megoldást a halak biológiai 

követelményei tekintetében. Magas vízállás esetén a fő áramlást 

inkább a gátrendszer közepén tanácsos átengedni, mivel a halak 

inkább a nagy áramlási sebességgel és turbulenciával rendelkező 

térségen kívül vándorolnak. Másrészről, alacsony vízállás esetén a fő 

áramlást a halátjáró közelében lévő duzzasztómezőkre kell engedni, a 

halakat a halátjáró bejárata felé terelve (DWA 2010, vázlat). 
 

2.2.2 Terelőáramlás 

A terelőáramlás arra szolgál, hogy összekapcsolja a folyó alsó 

szakaszának migrációs folyosóját a halátjáró migrációs folyosójával. 

A terelőáramlás működése az áramlási sebességtől, a vízállástól és a 

bejárat helyzetétől függ. A funkcionalitásra vonatkozó 

iránymutatások a következők (DWA 2010, vázlat; Seifert 2012): 

- Kis szög a migrációs folyosó és a konkurens fő áramlat között 

(<30 °). Nagyobb szögek esetén a terelőáramlást megszüntethetik 

a fő áramlás turbulenciái. 

- Alacsony turbulencia 

Nem szakad meg a bejárat felé vezető áramlás (összekapcsolt migrációs 
folyosó) 

Az Iffezheimi halátjáró működési elve a Rajna folyón (adaptálva Degel 2010-

től)                                                                                                         7. ábra 

  

attraction flow turbine 

– turbina elvezetés 
catch and observation 

station-fogó és 

megfigyelő állomás 
fish trap – halcsapda 
visitors – látogatók 
basins/pools – medencék 
dispersing basin – 

diszpergáló medence 
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Additional attraction flow – erősebb terelőáramlás 
Enhancenent of attraction flow with special pump –Az 

elvezetés fokozása megfelelő szivattyúval 
weir – gát 
Power house - erőmű 

 

- Magas áramlási impulzus (a térfogat és az áramlási sebesség 

szorzata, Larinier 2002 alapján) nagyobb sebességgel, mint a 

konkurens áramlatok, de nem haladja meg a kritikus fajok 

maximális úszási képességét 

- A turbinák által okozott turbulencia figyelembevétele 

Mivel a halátjáró operatív vízhozama elsősorban a halátjáró 

átjárhatóságát szolgálja, a terelőáramlás céljaira nem feltétlenül 

elegendő. Ebben az esetben további áramlást lehet bevezetni a 

halátjáró legalacsonyabb medencéjébe, hogy fokozza a 

terelőáramlást. Ebben az esetben további áramlást lehet bevezetni a 

halátjáró legalacsonyabb medencéjébe, hogy fokozza, a 

terelőáramlást A bevezetett vizet azonban le kell lassítani, mielőtt a 

halátjáróba érne. Ezért be kell építeni egy medencét, amely különféle 

eszközökkel (beton elemekkel, lépcsőzetes függőleges gerendákkal 

vagy acélrudakkal) van felszerelve az energia megfelelő elvezetése 

érdekében. Ezenkívül a vizet megfelelő módon gáz mentesíteni kell 

(Larinier 2002), és meg kell oldani, hogy a halak ne tudjanak beúszni 

a terelőáramlás bemeneti nyílásába (DWA 2010, vázlat; Seifert 

2012). 

Nagyobb folyók esetében alternatívát jelenthet egy kicsi vízerőmű 

telepítése a terelőáramlás biztosításához, amely további energiát 

termel és biztosítja a terelőáramlást (lásd a Rajna folyó Iffezheimben 

lévő FP példáját a 2.2.1.2 fejezetben). Ezenkívül speciális szivattyúk 

is beépíthetők, amelyek a fő vízerőműből származó vizet használják a 

terelőáramlás megerősítésére (lásd a 8. ábrát). A Kasseli Egyetem 

(Németország, Hassinger s.a.) kifejlesztett és szabadalmaztatott egy 

ilyen terelőáramlási szivattyút. 

Az áramlás impulzusa az áramlási sebességtől és a vízmennyiségtől 

függ (Larinier 2002. Míg az áramlási sebességet az alacsony 

teljesítményű halak úszási képességeire korlátozzuk, a 

vízmennyiséget meg lehet növelni a terelőáramlásnak a konkurens 

áramláshoz képest történő optimalizálása érdekében (DWA 2010, 

vázlat). A terelőáramlásnak legalább a konkurens áramlás 1-5% -ának 

kell lennie (Bell 1980, Larinier et al. 2002, Dumont et al. 2005, 

Larinier 2008). A nagy folyókban (MQ> 50 m3 / s) az optimálisan 

elhelyezett halátjárókhoz az áramlás kb. 1% -a szükséges, míg 

közepes folyókban (MQ 25-50 m3 / s) körülbelül 1-2%-ra van 

szükség. A kis folyók (<25 m3 / s) magasabb százalékot igényelnek; 

az operatív vízhozam (azaz a morfometriai küszöbérték 

biztosításához szükséges vízhozam) a legtöbb esetben elegendő. 

Erősebb terelőáramlás általában csak olyan folyóknál szükséges, 

amelyeknél az MF> 25-50 m3 / s. Nagy folyók, például a Duna 

esetében, ahol az MF 1% a nagyon magas áramlást eredményezne, 

egyedi megfontolások ajánlottak (BMLFUW 2012). 

 

 

Terelőáramlási szivattyú 

(adaptálva a Hassinger s.a.-tól) 

 

 

 

 

A szükséges terelőáramlás nagyban függ a helyi morfológiai és 

hidraulikus helyzettől, figyelembe véve az évszakos változásokat is. 

Az optimális megoldás megtalálásához részletes hidraulikus 

modellezésre van szükség (BMLFUW 2012). Franciaországban a 

terelőáramlás a tényleges vízhozam 3-15% -át (alacsony áramlásnál) 

vagy 0,8-2,4% -ot (közepes áramlásnál) teszi ki (Larinier 2009). 

A természetes áramlási variációk tekintetében dinamikus növekedést 

kell lehetővé tenni (Larinier et al. 2002) (lásd a 2.2.3 fejezetet). Mint 

korábban említettük, a terelőáramlást egy kis vízerőműn keresztül is 

biztosítani lehet (lásd a példát a 2.2.1.2 fejezetben). 

2.2.3 Észlelhetőség / halátjáró bejárata különböző vízszinteknél  

A halátjáró bejáratának megfelelő elhelyezése változó vízszint mellett szakértői 

ismereteket és tapasztalatokat igényel. A zúgó vízszintjének emelkedése a halátjáró alsó 

medencéinek elárasztását okozhatja, ami ezen a helyen a terelőáramlás megszűnéséhez 

vezethet, miközben a halak nem találják meg a halátjáró végén lévő bejáratot. Sajnos erre 

a problémára nincs általános megoldás. Ezért a halátjárót úgy kell megtervezni, hogy 

annak működése legalább a fő migrációs periódusokban és azok vízhozamai mellett 

biztosított legyen (lásd a 2.1. Fejezetet). A halátjáró tervezése során azonban figyelembe 

kell venni, hogy a Q 30 és Q 300 közötti összes áramlásnál és vízszintnél a maximális 

áramlási sebességre, a terelőáramlásra és a minimális mélységre vonatkozóan 

megvitatott követelményeket teljesíteni kell (DWA 2010, tervezet). 

8. ÁBRA 
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Ezért bizonyos variációk esetén technikai megoldásokra van szükség az észlelhetőség 

optimalizálására (DWA 2010, tervezet; Seifert 2012): 

1. Halátjáró adaptálható vízhozammal (az egész halátjárón keresztül 

vagy egy további terlőáramlással az alsó részen: Az állítható zsilipek 

vagy kiegészítő vízbevitel csak téglalap alakú medencéknél 

lehetséges, amelyek elég magas falakkal rendelkeznek. Ezenkívül az 

utolsó medence (belépés) falainak elég magasnak kell lenniük ahhoz, 

hogy a zúgóból érkező víz ne tudja elárasztani őket. 

2. Több bejárattal rendelkező halátjáró: A megfelelő bejáratokat 

szabályozó eszközök zárják vagy nyitják (komoly szabályozási 

feladat). 

3. A szekcionált rámpák esetén a terelőáramlás fenntartható a 

megnövekedett zúgó ellenére is, ha 

a. nem tör be túlságosan a felvízbe az akadály oldalsó tengelye felett, 

b. a rámpa elárasztott területeinek elegendő lejtése van a terelőáramlás 

fenntartásához. Ezenkívül a halaknak lehetővé kell tenni a rámpa 

oldalról történő elérését. 

Az ilyen megoldások részletes hidraulikus számításokat igényelnek, amelyek 

a lehetséges áramlási feltételek teljes tartományát lefedik. 

2.3 Átjárhatóság 

A halátjáró csak akkor működik, ha minden faj és korosztály számára 

megfelelő migrációs folyosót kínál. Ez a helyzet akkor, ha: 

- a hidraulikus körülményeket oly módon tervezik meg, hogy még 

a leggyengébb fajok és korosztályok is (legalább 1+ hal) képesek 

legyőzni a halátjárók szűk keresztmetszeteit, 

- a halátjárónak összekapcsolt áramlási útja van, a lazacos 

folyókkal 0,3 m / s és az összes többi faj esetében 0,3/ m/s 

reoaktiv minimális áramlási sebességgel, 

- a térbeli dimenzió / geometria (mélység, szélesség, hosszúság) 

elegendő a legnagyobb helyigényű fajok felnőtt példányai 

számára (ívó halak), amelyek át tudnak haladni a halátjáró szűk 

keresztmetszetein 

Fontos tényezők tehát a maximális magassági különbségek, az 

áramlási sebességek, a turbulenciák és a vízmélység (Seifert 2012). 

Két módszer van a morfometriai és a hidrológiai küszöb meghatározására: 

1. Ami a BMLFUW-t (2012) illeti, a halátjáró méretének 

morfometriai és hidraulikus küszöbértékei az adott halterület 

legfontosabb és kísérő fajaitól függenek. A legnagyobb 

helyigényű halfajok méreteit az 1.5. fejezet már tárgyalta 

2. A folyószakasz természetes folyási gradienseit (lásd a 4. 

táblázatot) és a turbulenciát, valamint az e tényezőktől függő 

halcönózist illetően a DWA (2010, vázlat) egy másik 

megközelítést javasol. A morfometriai küszöbértékeket ebben az 

esetben is a kulcsfajok méretei alapján választják meg (az 

őshonos fajok összetételét tekintve a legnagyobb várható egyed). 

A hidraulikus küszöbértékek meghatározása azonban a halrégiók 

/ övezetek alapján történik. 

Ezenkívül a DWA (2010, vázlat) két különféle értéket határoz meg: 

küszöbértékeket és irányadó értékeket. A küszöbértékeket nem 

szabad túllépni / alulmúlni, különben a halátjáró működése veszélybe 

kerül. Ezen küszöbértékek betartásának biztosítása érdekében 

irányadó értékeket kell használni a tervezéshez, mivel azok más 

szempontokat is tartalmaznak (pl. szuszceptibilitás, gyakorlati 

problémák az építkezés során, a hidraulikus méretezés 

bizonytalanságai), amelyeket biztonsági együtthatók felhasználásával 

vesznek figyelembe. Ha ezeket az irányadó értékeket nem veszik 

figyelembe a halátjáró tervezésénél, fennáll annak a veszélye, hogy a 

küszöbértékeket túllépik / nem érik el, amikor a halátjáró működésbe 

lép. Az irányadó értékek (biztonsági együtthatók) az adott 

konstrukciótól függenek (DWA 2010, tervezet). 

 

A folyó régiótól függő lejtő (Huet 1949, DWA 2010, vázlat alapján) 4. TÁBLÁZAT 

Halrégió Lejtő 

    

 

<1m 1-5 m 5-25 m 25–100 m > 100 m 

felső pisztráng 10.00 - 1.65 5.00 - 1.50 2.00 - 1.45 
  

alsó pisztráng 1,65 - 1,25 1,50 - 0,75 1,45 - 0,60 1,250–0,450 
 

pér 
 

0,75 - 0,30 0,60 - 0,20 0,450 - 0,125 - 0,075 

márna 
 

0.30–0.10 0,20 - 0,05 0,125 - 0,033 0,075 - 0,025 

keszeg 
 

0,10 - 0,00 0,05 - 0,00 0,033 - 0,000 0,025 - 0,000 

kövi csík, fenékjáró 
küllő 

árapály által befolyásolt 
torkolattal 
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DWA (2010, tervezet) a következő megközelítést javasolja a morfometriai és hidraulikus 

küszöbök meghatározására: 

1. A halterület meghatározása és a fajlagos energiaeloszlás 

határértékei. 

2. A halátjáró típusának meghatározása (topográfia, költségek, 

komplexitás stb. alapján). 

 

3. A szükséges halátjáró hosszúság, a teljes magasságkülönbség és a 

maximális áramlási sebesség meghatározása. 

4. A potenciális (történelmi) helyi halfauna meghatározása 

(minimális áramlási sebesség a szükséges reoaktív sebességhez 

viszonyítva). 

5. A morfometriai küszöbök meghatározása (a legnagyobb 

helyigényű halfajok alapján). 

2.3.1 A halátjáró méretének morfometriai küszöbértékei 

A morfometriai küszöbértékek és a referenciaértékek az adott 

folyószakasz legnagyobb helyigényű halfajainak testméretein 

alapulnak. A sikeres áthaladás előfeltétele a megfelelő hidraulikus 

vízmélység (D min, a kőgödröktől a víz felszínéig mérve), a medence 

szélessége (W p) és a medence hossza (L p), amelyek lehetővé teszik, 

hogy a legnagyobb helyigényű halak érintkezésmentesen 

áthaladjanak. Ezenkívül figyelembe kell venni a szűk 

keresztmetszetek és zsilipek méretét (azaz ds min, mint a minimális 

mélység, és ws min, mint a zsilip és szűk keresztmetszet minimális 

szélessége. Az ezekre a paraméterekre javasolt küszöbértékeket az 5. 

táblázat tartalmazza. A szálfatorlódások elkerülése érdekében a 

szélességnek és a mélységnek legalább 0,2 m-nek kell lennie (DWA 

2010 (vázlat), Larinier et al. 2002, Dumont et al. 2005). 

A fentebb megadott minimális küszöbértékek ellenére a tényleges geometriai méreteknek 

a következőkön kell alapulniuk: 

- a legnagyobb helyigényű halfajok folyó-specifikus méretbeli 

különbségei, 

- a korlátozó fajok tér - és mélységigényei / preferenciái, - 

- régióspecifikus energia sűrűség (energiaeloszlás). 

Larnier et al. (2002) azt javasolják, hogy legalább 0,6 m mélységűek 

legyenek a kis rithrális folyók, mivel a pisztráng inkább a mélyebb 

területeket részesíti előnyben Nagyobb rithrális folyók esetében 0,8–

1,5 m átlagos mélységre és 1,0–2,0 m potamális folyókra van szükség 

(Jungwirth és Pelikan 1989). A természetes jellegű kitérők esetében a 

hidraulikus maximális mélységnek legalább 0,7–1,20 m-nek kell 

lennie (1,70 m nagy folyóknál, például a Dunán) (AG-FAH 2011). 

Egyes halátjárókról a vonatkozó fejezetek részletesebb információkat 

tartalmaznak (lásd a 3. fejezetet és az alfejezeteket). Ezenkívül a 17. 

és a 18. táblázat (lásd a mellékletet) javaslatokat ad a fent tárgyalt 

méretekre, a legnagyobb helyigényű halfajok alapján. 

2.3.2 Hidraulikus küszöbértékek 

A hidraulikus küszöbértékeket a természetes folyótípus és a halrégió 

(DWA 2010, tervezet) vagy a helyi halközösség (BMLFUW 2012) 

szerint kell megválasztani, hogy tükrözzék a halállomány úszási 

képességeit. Általában az áramlási sebesség és az energiaeloszlás (W 

/ m3-ben), valamint az érdesség a folyó természetes folyása mentén 

lefelé csökken. 
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A maximális áramlási sebesség (v max m / s-ban) a szűk keresztmetszetek, 

zsilipek vagy átfolyó szakaszok területén a magasságkülönbségtől függ (Ah 

m-ben), és az alábbi módon számítható ki. 

v = √2gAh  

ahol g képviseli a gravitációs erőt 9,81 m / s2-rel  

A fentiek szerint kiszámított sebesség akkor fordul elő, amikor a vízsugár az 

alsó medence vízébe süllyed, miközben magában a zsilipben az áramlási 

sebesség a kiszámított sebesség körülbelül 70% -a (Gebler 2009, Larinier 

2006). Különösen a durva aljú, függőleges nyílással ellátott kitérők 

esetében ezek a nagy sebességek csak a felülethez közeli területeken 

fordulnak elő, míg a sebesség a fenék felé haladva csökken, ahol a 

gyengébb halak át tudnak haladni. 

 Az egyenlet alkalmazása a 20, 15, 13 és 10 cm magassági különbségekhez 

2,0, 1,7, 1,6 és 1,4 m / s maximális áramlási sebességet eredményezEzért a 

maximális áramlási sebességek felhasználhatók a maximális 

magasságkülönbségek meghatározására a halátjárókban. 

A természetes folyókat utánozó halátjárók esetében folyamatosan csökkenve 

az esési magasságot (azaz egymást követő medencék nélkül): a maximális 

áramlási sebesség az I lejtőtől függ: 

V = √I 

A maximális áramlási sebesség a halátjáró teljes hosszától is függ. A 

halak kimerülésének ellensúlyozására a hosszú halátjárókban 

alacsonyabb áramlási sebességet kell biztosítani, mint a rövid 

halátjárókban. Ezenkívül pihenő medencék bevezetése is lehetséges. Az 

ilyen pihenőmedencék azonban (pl. alacsony áramlási sebesség és turbulencia 

révén) elősegítik a finom üledékek lerakódását és felhalmozódását, és ezért 

ronthatják a halátjáró működését (DWA 2010, vázlat. 

Morfometriai kritériumok és küszöbértékek (a DWA 2010 (tervezet), BMLFUW 2012, AG-FAH 2012 alapján) 5. TÁBLÁZAT  

Paraméter Alkalmazás A legnagyobb helyigényű halfajokra vonatkozó küszöbértékek 

medencék 

min. hidraulikus mélység Általános 2,5 • H hal 
1) 

(D min) műszaki medence halátjárókhoz > 50–60 cm 3) 
 

a természetes jellegű kitérőkhöz > 70–120 cm (Duna esetében 170) 3) 

min. medence hossza 
műszaki / medence halátjáróhoz durva 

kitérőkkel  3 • L hal 
1) 2) 

(L P) 

műszaki medence halátjárókhoz / durva 

kitérő L p 1 50–67%  

min. medence szélessége 

(W p) 

műszaki medence halátjárók / durva 

kitérők 

2 • L hal 
1) 2) 

szűk keresztmetszetek és átmeneti zónák 

min. a zsilip hidraulikus 

mélysége (ds) 

Általános 2 • H hal 1) 4) 

(2,5 • H hal a szalmához) 4) 
 

természetes jellegű kitérők 2,5 • H hal és> 0,2 m 2) 
 

természetes jellegű medence 
átjárók/rámpák  D min 2/3 (= 2,5 H fúró 2/3), 2) 

 

epirhithral és kis metarhithral régió folyói 2 • 2,5 H hal 
2) 

min. a zsilip szélessége Áltanálos 3 • W hal 
1) 2) és> 0,15 m 2) 

(ws) 
természetes jellegű építményekhez 

(medence átjáró / kitérő)) Nagyobb: 1,25–1,5 • (3 • W hal) 
3)  

1) DWA (2010, tervezet), 2) BMLFUW (2012), 3) AG-FAH (2011), 4) Gebler 
(2009) 

H hal esetén max. magasság, WflS h, mint max. szélessége és fi, mint a méretet meghatározó halfaj 

hossza. Jegyzet: Magasabb értékekre lehet szükség a hidraulikus küszöbérték eléréséhez 
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Teljes magassági 

különbség Felső pisztráng Alsó pisztráng Pér Barbel 
Aranyosfejű 
hal 

Kővi csík, Fenékjáró 

küllő 

Medenceszerű FP-k 

<3 2.2 2.1 2.0 1.8 1.7 1.6 

3–6 m 2.1 2.0 1.9 1.7 1.6 1.5 

6-9 m 2.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4 

> 9 m 1.9 
 

1.8 1.7 
 

                      egyéni döntés 

Áthidalni az FP-ket 

<5 2.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4 

5-10 m 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 

> 10 m 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 

Rockfill rámpák 

<5 2.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4 

5-10 m 1.9 1.8 1.8 1.6 1.5 1.4 

> 10 m 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2  

Ezen túlmenően biztosítani kell a minimális áramlási sebességeket, 

hogy lehetővé váljon a fajok reotaktikus orientációja, mivel a 

stagnáló területek önmagukban is akadályokat jelenthetnek, 

különösen a reofil fajok esetében (lásd az 1.4 fejezetet). 

Az alábbi táblázat a maximális áramlási sebesség határértékeit 

mutatja a teljes magasságkülönbség és a halrégió vonatkozásában a 

DWA (2010, vázlat) alapján. A megfelelő maximális esési 

magasságot ezen értékek alapján kell kiválasztani (DWA 2010, 

vázlat). 

A turbulencia csökkenti a halak úszási képességét (Pavlov és mtsai, 

2008), és kimerültséget vagy akár sérüléseket okoz, például a 

pikkelyek elvesztését (Degel 2006). W / m3-ben mérik, és leírja a 

bevezetett teljesítmény csökkentését a medence térfogata 

szempontjából (energiaeloszlás) (DVWK 1996). 

Ez változik a vízszinthez képest (fej- és hátsó víz). A medenceszerű 

halátjárók fajlagos teljesítménysűrűségét (Pd, W / m3) a 
következőképpen kell kiszámítani: 

P D = pw • g • Q • Δh/V 
 

A maximális áramlási sebesség küszöbértékei [m / s] 

(DWA 2010, tervezet) 6. TÁBLÁZAT  
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ahol pw jelenti a víz sűrűségét (1000 kg / m3), Q a vízhozam (m3 / s), 

Ha a két medence közötti esési magasság és V a medence térfogata (= 

hosszúság • szélesség • átlagos mélység).A megkerülő csatornák 

fajlagos teljesítmény-sűrűségét az alábbiak szerint kell kiszámítani: 

P D = pw • g • V m • I 

ahol V m az átlagos áramlási sebesség és I a lejtő (DWA 2010, 

tervezet). 

A maximális küszöbértékeket 300 W / m3-re (Larinier 2007) és 200 

W / m3-re (Dumont et al. 2005) állítják össze rithrális folyókban, 80 

W / m3-re a keszeg régióban (Dumont et al. 2005) vagy akár 55 W / 

m3-re a kisebb fajokhoz vagy alacsony úszási képességű 

korosztályokhoz (Larinier 2007). Bizonyítékot kell nyújtani e 

küszöbértékek betartására olyan szélsőséges helyzetekben, amikor 

biztosítani kell a teljes energiaeloszlást (DWA 2010, tervezet). 

Larinier (1998) szerint a pisztráng vándorlása 200 W / m3-ig nem esik 

vissza, míg az alföldi folyók fajai (pl. fogas és csuka) elkerülik a 100 

W / m3 feletti energiasűrűséget. 

A halak fáradtságának ellensúlyozása érdekében célszerű egy 

pihenőmedence beépítése (<50 W / m3 BAFU 2012), minden 2 

(BAFU 2012) - 3 m (Seifert 2012) magasságkülönbségnél, vagy az 

egyes medencék közötti magasságkülönbségek csökkentése és a 

halátjáró hosszának felfelé irányban történő növelése (lásd a 7. 

táblázatot). 

A 7. táblázathoz képest az osztrák irányelv (BMLFUW 2012) a 

fajlagos teljesítmény-sűrűség alacsonyabb értékeit javasolja (lásd a 8. 

táblázatot). Ugyanakkor az osztrák iránymutatásban különös 

figyelmet szentelnek az ivadékoknak (> 1+). 

2.3.3 Lejtő 

A rámpák maximális meredeksége hozzávetőlegesen 1:15 (felső 

pisztrángrégió) és 1:50 (márna régió) között van, és általában a 

természetes folyótípus alapján választják meg (Dumont et al. 2005). 

Függőleges rés és medence átjáró esetén a lejtő a medence méretének, 

az áramlásnak és a maximális energiaeloszlásnak az eredménye, de 

nem haladhatja meg az 1:10-t. A természetes jellegű kitérő csatornák 

különleges típust képviselnek. 

 

 

 

 

Az energiaeloszlás küszöbértékei a medenceszerű 

halátjárókban és a kőrakat rámpákban 

(DWA 2010, tervezet) 7. TÁBLÁZAT 

Halrégió Az energiaeloszlás küszöbértékei \[W / m3] 
 

Medencebérlet Rockfill rámpák 

felső pisztráng 250 300 

alsó pisztráng 225 275 

pér 200 250 

márna 150 200 

keszeg 125 175 

kövi csík, fenékjáró 
küllő 100 150  

2.3.4 Folyamatos durva alsó réteg, csatlakozás a felvízhez és a 

zúgóhoz 
A halátjáró aljának érdes rétegből kell állnia, amelynek vastagsága 

legalább 0,2 m, ezáltal csökkentve az áramlási sebességet a fenék felé 

(Gebler 1991). Mivel a túlságosan durva alső réteg növelheti a 

turbulenciát, és így ronthatja a gyengébb halak körülményeit, Adam 

et al. (2009) javasolja egy nagyobb kövekből (35-45 cm és 4-5 kő / 

m2) álló támasz megépítését, kőtörmelék (5-15 cm) és kavics (8-32 

mm) keverékével körülvéve, hogy a nagyobb kövek még mindig 

legalább 0,1 m-re kiálljanak. A halátjáró alsó rétegét folyamatosan 

össze kell kötni a természetes folyóval, amit maximum 1:2 lejtésű 

rámpával lehet biztosítani (DWA 2010, tervezet). Ez biztosítja a 

bentikus gerinctelenek felfelé történő migrációját is. 

2.3.5 Fényviszonyok 
Noha feltételezzük, hogy a halak nem vándorolnak a hosszabb 

csatornázott folyószakaszokon keresztül, ismert, hogy a halak 

esetenként sötétebb szerkezeteken, például csöveken keresztül is 

vándorolnak (Ökoplan 2002). Ennek ellenére a halátjárónak 

természetes fényviszonyokat kell biztosítania hirtelen fényváltozások 

nélkül (DWA 2010, vázlat).



 

Az energiaeloszlás irányadó értékei függőleges nyílásokkal ellátott medencékben, a természetes jellegű átjárókban és rámpákon  (átlagos éves alacsony áramlásnál 

(MALF)) a halrégióra vonatkozóan, hogy biztosítsák a kicsi és ivadék halak nem kimerítő és biztonságos áthaladását≥ 1 + (BMLFUW 2012) 8. TÁBLÁZAT  

Halrégió 
 

A medencék közötti 

magasságkülönbség Δh [m]] 

Fajlagos teljesítmény-sűrűség 

PD [W / m
3
] 

felső pisztráng 0.20 160 

alsó pisztráng (pér nélkül) 0.18 140 

alsó pisztráng (pérrel 
együtt) 0.18 130 

pér 0.15 120 

márna 0,13–0,10 100 

keszeg 0,08 80 
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2.3.6 Kilépés a zúgóba (beáramlás) 

A kijáratnak elegendő távolságra kell lennie a turbina bemeneti 

nyílásaitól (Jager 2002), így ha a turbina beáramlási sebessége 0,5 

m/s, akkor 5 m tűnik megfelelőnek. Nagyobb sebesség esetén 

legalább 10 m távolságot kell garantálni (DWA 2010, merülés). 

Nagy folyók esetén 50-100 m távolságokra lehet szükség (BMLFUW 

2012). A beáramló víznek (a halátjáróba) nagyobb áramlási 

sebességgel kell rendelkeznie, mint a halátjárón áthaladó áramlásnak 

(DWA 2010, tervezet). 

Ha a vízszint a felsõ szakaszon (elővíz) állandó, a beáramlás 

kialakítása általában problémamentes. Különböző szintek esetén a 

felső medencét használhatjuk a különböző felvízszintekhez való 

igazításhoz, míg a második medence felhasználható az áramlás 

finomhangolására (Jager et al. 2010). Általában lehetővé kell tenni a 

beáramló vízhozam szabályozását A 0,5-1,0 m szintű 

ingadozásokhoz azonban a függőleges bemeneti nyílás megfelelőnek 

tűnik. Ha a szintkülönbségek nagyobbak, akkor több zárható 

bemeneti nyílást kell kialakítani (DWA 2010, vázlat). 

A beáramlást oly módon kell megtervezni, hogy lehetővé tegye a 

megfigyelő berendezések bevezetését (pl. halcsapdák vagy 

számlálók, lásd a 6. fejezetet). Ezenkívül a bejáratot lebegő gerendák 

merülő terelőlapjaival védeni kell a feltorlódó uszadékkal szemben. 

Ezenkívül rendszeres teljesítmény-ellenőrzéseket és karbantartási 

munkákat kell végezni (DWA 2010, tervezet; Seifert 2012, 

BMLFUW 2012). 

 

2.4 A halátjáró operatív vízhozama 

A halátjáró megfelelő vízhozama az előző fejezetekben 

meghatározott kritériumok eredménye. Itt azonban csak a vízenergia-

termeléssel kapcsolatos akadályokat tárgyaljuk, mivel a halátjárók 

számára szükséges vízhozam számára a vízenergia-termelés jelent 

konkurenciát. 

Három vízhozam érték határozható meg: 

- a szükséges operatív vízhozam (Qo), 

- - a terelőáramláshoz szükséges vízhozam (Qa) és - 

- a teljes vízhozam (Qtot = Qo + Q a) 

Míg a Qa oly sok tényezőtől függ, hogy nem lehet az összes 

összetevőt egy képletben megragadni (lásd a 2.2.2 fejezetet), addig a 

Q o hidraulikusan kiszámítható a halátjáró morfometriai 

küszöbértékei és a meredekség alapján (Seifert 2012). 

A melléklet bemutatja a Qo számított küszöbértékeit a halfajok és a 

vonatkozó halátjárók méretei tekintetében. A táblázat azonban csak 

hozzávetőleges értékeket tartalmaz, és a Qo értékét minden egyes  

esetre külön kell meghatározni és kiszámítani.
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3. A halátjáró típusának alapvető 
jellemzői és kiválasztása



 

Csak akkor lehet a hidraulikus és térbeli körülményeket úgy 

megtervezni, hogy a bejárat észrevehető, a halátjáró pedig 

átjárható legyen, ha a migrációs folyosók és a kulcsfontosságú 

fajok speciális követelményei ismertek. 

Ezért meg kell vizsgálni a helyi feltételeket, például magát a gátat, 

annak környezetét (esetleges építési területek vagy korlátok), a 

belépés és a kilépés közötti teljes magasságkülönbséget és a 

vízszint időbeli változásait, valamint a halfauna és a migrációs 

folyosók alapadatait. . 

A halátjáró működési idejének meghatározásához hidrológiai 

adatokra van szükség (általában Q 30 -Q 300), valamint a felfelé 

és lefelé szükséges megfelelő vízszintek és azok természetes vagy 

mesterséges változásainak meghatározásához. A teljes vízszint-

különbség (h tot) és a medencék közötti maximális 

magasságkülönbségek (be- és kifelé) (Ah, a kulcsfajok által 

meghatározva) meghatározzák a teljes magasságkülönbség 

leküzdéséhez szükséges medencék teljes számát. 

n = h t o t / Δh - 1 

 
A halátjáró teljes hossza (l tot) meghatározható a medencék száma 

(n), a szükséges hosszúság (L p) a legnagyobb helyigényű halfajok 

és a medencék közötti határok szélessége (wb) alapján. 

ltot = n (Lp + wb) 

A hidraulikus, hidrológiai, morfológiai (folyómeder-képződés) és 

az ökológiai vizsgálatokat ökohidraulikus átfogó értékelésben 

foglalják össze, hogy meghatározzák a vándorlási folyosókat és a 

halátjáró bejáratának a legmegfelelőbb helyét. 

A legmegfelelőbb halátjáró kiválasztása magas szintű műszaki és ökológiai 

ismereteket igényel, és az alábbi fő kritériumokon alapul: 

a) Az akadály típusa (eltávolítás lehetséges, vízenergia termelés) 

b) Területek és lejtő rendelkezésre állása 

- Nagy magasságkülönbségek és kevesebb hely esetén 

megfelelőbbek a műszaki megoldások (függőleges nyílás, 

durva csatorna rámpák) 

- Kis magasságkülönbségek és elegendő hely esetén a 

természetes jellegű típusokat (medence átjáró, természetes 

jellegű kitérő csatorna) részesítik előnyben 

- Nagy magasságkülönbségek és elegendő hely esetén a 

természetes jellegű vagy a műszaki megoldások, vagy ezek 

kombinációja egyaránt lehetséges 

Végül meg kell vizsgálni az egyes halátjárók működését (pl. 

halcsapdák, számláló medencék, lásd a 6. fejezetet Időszakosan 

ellenőrzési és karbantartási munkákra is szükség van (Seifert 

2012) 



 

4. Halátjáró típusok
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A halátjárók olyan építmények, amelyek segítenek a halaknak egy 

mesterséges akadály leküzdésében, vagy az azon törétnő 

áthaladásban (Jungwirth és Pelikan 1989). A folytonosság 

helyreállítását célzó intézkedések a következők: 

- Az akadály eltávolítása 

- Durva rámpák vagy fenékküszöbök, amelyek teljesen vagy 

részben természetes anyagból készültek, és lefedik a teljes 

folyóágyat (teljes vízhozam), vagy csak annak részeit (részleges 

rámpák). 

A természetes jellegű kitérő csatornák vagy a természetes jellegű 

medence-típusú halátjárók olyan természetes jellegű épített 

halátjárók, amelyek megkerülik, az akadályt rövid úton (medence 

típusú halátjáró) vagy hosszú úton (kitérő csatorna) 

- Elsősorban geometriai csatornával ellátott műszaki halátjárók, 

amelyek túlnyomórészt mesterséges vagy feldolgozott anyagból 

(beton, fa vagy műanyag) készültek, és amelyek a halakat 

átvezetik az akadályon (pl. medencés áthaladás, függőleges 

nyíláson keresztül történő áthaladás). 

- Speciális konstrukciók (pl. halzsilipek, halliftek). 

A következő fejezetekben az általánosan használt típusokat 

részletesebben ismertetjük. Lehetőség van az akadály eltávolítására 

vagy tüskés átjáró kialakítására is (amit a halak és a kenuk közösen 

használnak). Más típusok, például a Denil-átjáró, nem bizonyultak 

alkalmassá több faj számára, ezért nem tárgyaljuk őket. 

4.1 Az akadály eltávolítása 

Az akadályok eltávolítása vagy részleges eltávolítása fenntartható 

megoldás, amelyet először meg kell beszélni. Számos létező akadály 

már nem tölti be eredeti célját, vagy nem működik. Noha ezt a 

lehetőséget is mindenképpen meg kell fontolni, itt nem tárgyaljuk 

részletesen. Ugyanakkor az eltávolítás következményeit részletesen 

meg kell vizsgálni, hogy az ne okozzon kárt más létesítményekben, 

például az árvízvédelmi intézkedésekben (DWA 2010, tervezet). 

4.2 Szikla rámpák és fenékküszöbök 

A sziklarámpáknak nem csak az a feladatuk, hogy megteremtsék a 

folyamatosságot a halak számára, hanem az is, hogy visszatartsák a 

vizet, stabilizálják a folyóágyat és koncentrálják az energia-eloszlást. 

Ezenkívül abban is eltérnek a szokásos halátjáróktól (a legtöbb 

esetben), hogy a folyó teljes vízhozama terheli őket, ezért sokféle 

vízhozamot, sebességet és turbulenciát kell elviselniük. A halak 

számára a sziklarampák a következő előnyökkel járnak: jó 

észlelhetőség, több vándorlási folyosó biztosítása, alacsony 

törmelékérzékenység és ennél fogva alacsony karbantartási költségek, 

a felfelé és lefelé irányuló migráció helyreállítása és a reofil fajok 

élőhelygazdagodása (Gebler 2007). Hátrányai közé a nagyon magas 

építési költségek és az alacsony vízállások esetén az átjárhatósággal 

kapcsolatos lehetséges problémák tartoznak (BMLFUW 2012). 

A rámpákat fel lehet osztani a teljes folyószélességet lefedő rámpákra 

(a teljes vízhozamot kihasználó teljes rámpák) és részleges rámpákra, 

amelyek nem fedik le a folyó teljes szélességét, és ezért a teljes 

vízhozamnak csak egy részét kapják. Ha a teljes vízhozam átfolyik a 

rámpán, akkor azokat az átlagos napi alacsony vízálláshoz kell 

méretezni, hogy alacsony vízállásnál is átjárhatóak legyenek. Az 

alacsony vízállás esetén történő működést alacsony vízállásra 

tervezett folyosó beépítésével lehet biztosítani. Ezenkívül az áradások 

során a teljes rámpának a teljes vízmennyiséget el kell viselnie, és 

ezért elég stabilnak kell lennie (BMLFUW 2012). 

A DWA (2009) alapján a következő migrációs folyosók definiálhatók és vehetők 

figyelembe a rámpán (lásd még a 9. ábrát): 

Átmeneti zóna az alsó réteg és az intersticiális között a fenéklakó kis 

fajok és az ivadékok számára (áramlási sebesség küszöbérték 

<0,2 m / s) 

B Az érdesség magasságán belül (> 15 cm) és a fenti csökkentett 

áramlású rétegben 30 cm alatti testhosszú halak esetében 

(áramlási sebesség a folyóvidéknél 0,2–0,5 m / s) 

C1 C1 Az érdesség magassága fölött nyílt víz, áramló hullám 

(vízesés, átfolyás vagy szűk keresztmetszet nélkül) a 30 cm-nél 

nagyobb testhosszú halak számára (áramlási sebesség 

küszöbértékek 0,6–1,5 m / s) 

C2 C2 Egyenletes, kiálló részek nélküli csúszdák (szabad áramlású) 

esetén a) legfeljebb 5 m-es hosszúságig (lásd a C1 küszöböt) és 

b) legfeljebb 10 m-ig (küszöbértékek 0,5–1,2 m / s-ig) 

D1 átjárók / zsilipek medencéknél (szabad áramlás), maximális 

sebesség küszöbértékeivel 1,4–2,2 m / s (a halrégiótól függően) 

D2 Vízsugarak alacsony áramlású csatornákban, durva kővel történő 

építéshez, 1,0-2,0 m / s áramlási sebességküszöbbel 

A különböző migrációs folyosók sematikus bemutatása 
(a Seifert 2012-től adaptálva, a DWA 2009 alapján) 9. ábra  

  

Az A folyosót illetően a nyílásoknak elég mélyeknek kell lenniük 

ahhoz, hogy a fenéklakó fajok is át tudjanak haladni rajtuk; kerülni 

kell a hidraulikus lépcsőket a fenéken (AG-FAH 2011). 



 

3
2 

A rámpák szerkezeti felépítésük szerint az alábbiakra oszthatók: 

- Beágyazott sziklaszerkezetek (lapos, durva csatornás, egységes) 

egyenletes és homogén (de alacsony) érdességű öntött durva 

sziklák felületével rendelkeznek, ezért nem a lehető legjobb 

megoldást jelentik. 

 Minden esetben be kell építeni aszimmetrikus 

keresztmetszeteket vagy lépcsős profilokat padkával (vízszintes 

lejtőszakaszok) és vándorlási csatornával, hogy alacsony 

vízállások esetén is átjárhatóságot lehessen biztosítani. 1:10 

(10%) lejtőkön alkalmazható (BAFU 2012). A hosszúság nem 

haladhatja meg a 10 métert (DWA 2010, tervezet). 

- A kőrakat konstrukciók (szikladarab típusú durva csatornák) 

szabályosan elosztott sziklákat tartalmaznak, amelyek bizonyos 

mintázatot alkotnak a migrációs folyosó érdességének és 

vízmélységének növelésére. Ugyanakkor ebben az esetben is 

aszimmetrikus vagy v-alakú profilokat kell használni, hogy 

biztosítsák az átjárhatóságot alacsony áramlások esetén. 

Használhatók 1:15 (6,5%) lejtőn. Ezenkívül ezt a típust rövid 

szakaszokon vagy más típusokkal kombinálva kell alkalmazni 

(DWA 2010, tervezet). 

- A kaszkádos szerkezetek (medence típusú érdesített csatornák) 

lineárisan elrendezett, nagyméretű (0,6–1,2 m átmérőjű) 

kövekből állnak, rácsszerkezet formájában, ami kifolyások és a 

medencék sorozatát eredményezi. A kivitel nagy érdességű. 

Alkalmas legfeljebb 1:30 (3,5%) lejtőkre és hosszú szakaszokra. 

A rámpán belüli vándorlási folyosó az aktuális áramlási 

körülményektől, a fajtól és a korosztálytól függően változhat. A 

migrációs folyosónak azonban nyomon követhetőnek és átjárhatónak 

kell lennie a morfometriai és hidraulikus küszöbértékek tekintetében 

(DWA 2010, vázlat). 

A küszöbértékeken alapuló irányadó értékek meghatározásához a 

következő biztonsági együtthatókat (S) kell figyelembe venni (DWA 

2010, tervezet): 

- S v = 0,9 (lépcsőzetes szerkezetek áramlási sebességére) 

- S v = 0,8 (a beágyazott sziklaszerkezetek és a kőrakat szerkezetek 

áramlási sebessége esetén) 

- S d = 0,9 (lépcsős szerkezetű rámpák méreteire) 

- S d = 0,8 (beágyazott sziklaszerkezetek, kőrakat szerkezetek és 

lépcsős szerkezetek méreteire) 

- S p = 0,9 (a kőrakat szerkezetek és a kaszkádos szerkezetek 

energia-eloszlásához, nem vonatkozik a beágyazott 

sziklaszerkezetekre) 

A három szerkezeti típus (azaz beágyazott sziklaszerkezet, kőrakat 

szerkezet és lépcsős szerkezet) hidraulikus és morfometriai névleges 

értékeit a melléklet tartalmazza (19. és 24. táblázat). 

Bár a lazacfélék képesek 6 (vagy 10)% -os lejtőn átjutni, 

problematikus a 3,5% -nál nagyobb lejtőn a pontyfélék számára 

szükséges áramlási sebesség garantálása (BAFU 2012). 

4.2.1 Kaszkádos szerkezetek 

A konstrukció tartalmaz építőköveket (természetes, fagyálló 

anyagból), nagyobb köveket és sziklákat, mint érdességet biztosító 

elemeket. 

Több ereszkedő után medencék következnek, amelyek négyszögletes 

vagy trapéz alakú (nem V alakú!) Nyílásokkal vannak 

összekapcsolva (BMLFUW 2012). A nyílásokat váltakozva 

(keresztirányban) kell elhelyezni 0,2–0,4 m szélességgel. A csúszdák 

lehetővé teszik különböző hidraulikus és morfológiai feltételekkel 

rendelkező területek elérését és a migrációs folyosók mozaikjának 

felépítését a különböző halfajok igényei szerint. Ezenkívül a medence 

mélységénél figyelembe kell venni az alsó réteg természetes 

mozgását is, mivel a túlságosan sekély medencékben az alsó réteg 

hajlamos lerakódni
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A következő mélységek ajánlottak (AG-FAH 2011): 

- Pisztráng régió (MF> 2 m3 / s): alapmélység> 80 cm   

- Pér régió (MF> 20 m3 / s): alapmélység> 100 cm   

- Márna régió (MF <100 m3 / s): alapmélység> 140 cm   

- Keszeg régió (MF> 100 m3 / s): alapmélység> 140 cm  

Alacsony vízállásnál a halak a nagy kövek közötti durva járatokon 

úsznak át. Annak érdekében, hogy az alsó rétegeket „ugrások” nélkül 

össze lehessen kötni, a medence alját meg kell emelni a nyílások felé. 

A medencék közötti határokat alkotó köveknek magasabbaknak kell 

lenniük a partvonal felé (> HQ1), V-alakú keresztmetszetet képezve, 

hogy a halak védett pihenőzónákat találjanak még magas 

vízállásesetén is. Ha hajóforgalom várható, szükség lehet egy 

hajócsatorna építésére (Seifert 2012). 

A lejtőt, esési magasságot és az energiaeloszlást meg kell határozni 

az adott halrégió szempontjából. 

Az alábbi táblázat ezen paraméterek hozzávetőleges értékeit 

tartalmazza. Mivel azonban a méretek nagymértékben függnek a 

konstrukció típusától, a folyó méretétől és típusától, részletes 

tervezésre van szükség. 

A rámpák lejtő- és vízszint-

különbségeinek (medencék / lépcsők 

közötti) hozzávetőleges értékei a 

halterületre vonatkozóan (AG-FAH 2011) 

9. TÁBLÁZAT 

Halrégió Lejtő 

Vízszint különbség  

Δh [cm] 

felső pisztráng 01:15 20 

 

alsó pisztráng 01:20 18 
 

pér 1:20 - 1:30 15 
 

márna 1:30 - 1:50 <15 * 
 

Általában a lejtő függ a folyó régiójától és a folyó méretétől, és ezeket a paramétereket 

figyelembe véve kell kiválasztani.  
* <10 a Seifert 2012 alapján 

Természetes jellegű halátjáró a Kemmelbach vízerőműnél, az Ybbs folyón, Ausztriában  10. ábra 
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4.3 Természetes jellegű kitérő csatorna 

A természetes jellegű kitérő csatornák utánozzák a természetes 

folyót, és nagyívben kikerülik az akadályokat, ami azt jelenti, hogy 

néha a gát által elkerített részt is megkerülik. A folytonosság 

helyreállítása mellett ez a típus szabadon folyó szakaszt hoz létre, 

amely megfelelő szaporodási és ivadék-élőhelyeket tartalmaz. 

Az ilyen elkerülő csatornák elősegíthetik a jó ökológiai állapot / 

potenciál elérését az általuk határolt területen. A típus hátránya a 

nagy helyigény. Különösen az optimális bejárat megtervezésekor 

merülnek fel nehézségek korlátozott térbeli feltételek mellett 

(BMLFUW 2012). 

Alapvető fontosságú a folyó természetes tulajdonságainak 

figyelembevétele a lejtőn, a geometria és a morfológia, a szerkezetek, 

az alsó réteg és az anyagok szempontjából. Mindenesetre biztosítani 

kell a heterogén mélységeket a medence-vályú szekvenciákkal. 

A meredekségi értékeket (lásd a 10. táblázatot) a halrégiók alapján 

választják ki (Huet 1959 alapján), és a megfigyelési eredmények 

alapján adaptálják (BMLWUF 2012). 

A hidromorfológiai feltételeknek, például keresztmetszetnek, 

vízhozamnak, lejtőnek, esési magasságnak, áramlási sebességnek 

meg kell egyezniük a halak ökológiai követelményeivel. A 

részlegesen dinamikus vízhozamok (MALF-tól 2MF-ig) biztosítják a 

csatorna dinamikus fejlődését, míg az alsó rétegeknek legalább 

bizonyos területeken reprodukcióra alkalmasaknak kell lenniük. 

 

 

Seifert (2012) alapján az építési javaslatok az alábbiakat tartalmazzák 

- Átlagos áramlási sebesség a maximális sebesség folyosójában ~ 

0,5> 1 m / s 

- A maximális áramlási sebesség a vízeséseken 1,4–2,0 m / s 

(rithral) és 1–1,2 m / s (potamal folyók) 

- Aszimmetrikus keresztmetszet a mélyebb csatornához 

- Medence-vályú sorozatok, amelyek tükrözik a természetes 

áramlási körülményeket 

- A maximális esési magasság 0,15-0,20 m (rithral) vagy 0,10-0,15 

m (potamális folyók). 

 A vízeséseknél a víz mélységének elegendőnek kell lennie a 

halak áthaladásához (> 0,20m) 

- Az alsó rétegnek legalább 0,2 m magasnak kell lennie, és a 

kavicsméretet a reprodukcióhoz megfelelő módon kell 

megválasztani, figyelembe véve a jelenlegi hidraulikus 

körülményeket. 

- Rendszeres „öblítés” és kavics beöntés szükséges a 

reprodukcióhoz szükséges feltételek fenntartásához (pl. az 

eltömődések elkerülése érdekében). 

4.4 Természetes jellegű medence átjáró (gát átjáró) 

A kaszkádos szikla rámpához hasonlóan a természetes jellegű medence 

átjáró több lefelé vezető szerkezetből áll, amelyek között medencék 

vezetnek a medence-vályú sorozathoz hosszirányban. Az ejtéseket 

aszimmetrikusan kell megtervezni, és a nyílásoknak téglalap vagy 

trapéz alakúnak kell lenniük (lefelé nyúlva). Az egymást követő 

ejtések közötti nyílásoknak / réseknek váltakozva kell lenniük, hogy 

biztosítsák a függő áramlást. Javasoljuk a legnagyobb mélységű 

aszimmetrikus keresztmetszeteket a kimenetek alatt. A geometriai 

méreteket a műszaki megoldások küszöbértékeiből lehet levezetni, 

azonban kiigazításokra van szükség: megfelelőnek tűnik a hossz és 

szélesség 25-50% -kal történő növelése, a mélység 20-30% -kal 

történő növelése a függőleges nyílású áthaladásokhoz képest. (Seifert 

2012). 

MF a folyóban 5 10 20 50 100 200 > 200 

[m3 / s] az FP-ben 0.25 0.5 0.8 1 1.5 2 > 2 
 

felső pisztráng 
régió. 2,0 - 3,0 1,5 - 2,5 1,2 - 2,0 1,0 - 1,5 0,9–1,4 

  

Lejtő 
alsó pisztráng 
régió. 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5 0,9 - 1,2 0,8 - 1,0 0,7–0,9 

  

[%] pér régió 1,0 - 1,5 0,8 - 1,0 0,7–0,9 0,6–0,8 0,5–0,7 0,4–0,6 
 

 

márna régió 0,7–1,0 0,6–0,8 0,5–0,8 0,5–0,7 0,4–0,7 0,3–0,6 0,3–0,4 

10. TÁBLÁZAT 

 

4.4 10. táblázat: A természetes jellegű kitérő csatornák lejtésének és minimális áramlásának orientációs 
értékei a folyó és a halrégió átlagos áramlásától függően (BMLFUW 2012)  
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4.5 Függőleges nyílású-átjáró 

A függőleges byílású átjárók a műszaki halátjárók közé tartoznak, 

amelyeknél a lejtést meghatározott, állandó magasságkülönbségekkel 

hidalják át két medence között, ezáltal csökkentve a kinetikai és 

potenciális energiát az egyes medencékben. Az egyes medencék 

függőleges nyílásokkal vannak összekötve (fentről lefelé), amelyek 

általában ugyanazon az oldalon vannak (lásd a 11. ábrát). Általában 

az egész átjáró betonból készül, de lehet fából is. Ez a típus lehetővé 

teszi az 1: 8 átlagos lejtőt, ezért megfelelő megoldást jelent 

korlátozott helyre. Ennek az átjáró típusnak az előnyei az alacsony 

helyigény és az adott térbeli korlátok mellett optimálisan 

elhelyezkedő bejárat építésének lehetősége. A megépítése azonban 

drágább (összehasonlítva a természetes jellegű kitérő / medence-

átjárókkal) és több karbantartást igényel. Ezenkívül maga az átjáró 

nem jelent a halak számára megfelelő élőhelyet (BMLFUW 2012). 

Fontos paraméter a nyílás szélessége (ws), amely meghatározza a 

minimális keresztmetszetet, és ezért a vízhozamot és az áramlási 

sebességet. A minimális nyílásszélesség (ws) a legnagyobb 

helyigényű halak testszélességétől (Whal) függ, és 3x Whal a 

kiszámítás módja. A medence hossza (Lp) a két válaszfal közötti 

távolságot jelenti, aminek nagyobbnak kell lennie, mint 3x L hal 

(halak testhossza). Lp a medence szélességének meghatározására 

szolgál (W p = ¾ L p%) (lásd 12. ábra). A minimális mélységnek (D 

min)> 0,6 m-nek kell lennie (a kis pisztrángrégió folyóinak esetében 

0,5 m) (BMLFUW 2012). 

Figyelembe kell venni az adott folyótípus maximálisan elfogadható 

energia-eloszlását. A nyílások általában hidraulikus 

kormányberendezéssel rendelkeznek, amely biztosítja az oszcilláló 

főáramot a teljes medencetérfogat felhasználásával alacsony 

turbulenciájú energiaátalakításhoz (Heimerl és Hagmeyer 2005, 

Heimerl et al. 2008), a 12. ábrán bemutatva: 

- Az elhajló blokk megakadályozza a szomszédos nyíláson keresztüli 

lineáris gyorsuló áramlást (hidraulikus rövidzárlat), ami az áramlást az 

oldalfal és az elválasztó fal közötti sarokba vezetné. Az a) elhajlás szöge 

20 ° (kis halátjárók esetében, Gelber 1991) és 45 ° (a Larinier 1992, 

Rajaratnam et al. 1986) között legyen. 

- A felfelé vezető horog alakú hosszabbító (vezetőfal) biztosítja a 

folyamatos beáramlást keresztirányú áramlások nélkül, a főáramot 

visszavezetve a zsilipbe, támogatva az energia-eloszlást. 

E két kiterjesztés méretének meg kell felelnie a nyílás szélességének 

(Larinier et al. 2002, Katapodis 1992) 

Függőleges nyílású halátjáró a Greinsfurth 

vízerőműben az Ybbs folyón 

Függőleges rés vázlatos 
rajza (adaptálva a DWA 2010-ből, tervezet) 12. ábra  11. ábra 

1 1 ____________________________  
W p 

partition wall – elválasztó 

fal 
deflection block – hajlítófal 
main current – fő áramlat 
guide wall - terelőfal 
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A függőleges nyílás méretei a nyílás szélességéhez viszonyítva 

(Larinier et al, 2002, Katopodis 1992, DWA 2010 (vázlat) 

alapján), lásd a 12. ábrát 

 
11. 

TÁBLÁZAT 

factor x 
nyílás szélessége ws = x * ws 1.00 

medence hossza Lp = x * ws 11 8.10 - 8.33 

vezetőfal hossza (a válaszfal szélességével 
együtt) lg = x * ws 1,78 - 2,00 

eltolás hossza lo = x * ws 0,41 - 0,83 

az eltérítő blokk szélessége wdb = x * ws 1,15 - 1,49 

szög 

oldalirányú eltolódási szög 

kis halátjárók számára > 20 ° 

általában (Larinier 1992, Rajaratnam 1986) 30 - 40 ° 

1, amennyiben a méretmeghatározó hal vagy az energiaeloszlás nem igényel nagyobb 

méretet 

A meder alját folyamatosan be kell borítani durva alsó réteggel, hogy 

csökkenjen az áramlás sebessége a fenék felé (lásd a 2.3.4 fejezetet). 

A 12. táblázat azokat az értékeket mutatja be, amelyek alkalmasnak 

bizonyultak a laboratóriumban és a helyszínen, Katopodis (1990), 

Gebler (1991) és Larinier (1992) alapján. 

Bár a függőleges nyílású átjárók képesek megbirkózni a kis vízszint-

ingadozásokkal (felfelé és lefelé), a vízhozam és a hidraulikus 

körülmények a szint változásával együtt változnak, amit figyelembe 

kell venni a geometriai méretek meghatározásakor (Mayr 2007). 

A függőleges nyílás egyik előnye, hogy a hidraulikus paraméterek 

könnyen kiszámíthatók. Ezenkívül a nyílásokon belüli vándorlási 

folyosók mind a bentikus, mind a vízoszlopban élő halfajokat 

szolgálják (Seifert 2012). 

4.6 Durva csatorna medence átjáró 

A durva csatorna medence átjáró a medenceszerű rámpának és a 

téglalap alakú természetes jellegű halátjárónak a kombinációját 

képviseli. Az elválasztó falakat függőleges helyzetben kell 

elhelyezni, kősorok többé-kevésbé folyamatosan, nyílásokkal 

(minimum 0,25 m szélesség) az áthaladáshoz. A medencék közötti 

esési magasságoknak (0,1–0,2 m), az áramlási sebességnek az 

átmeneti területeken (1,4–2,1 m / s) és a medencék közötti 

energiaátalakítás fajlagos teljesítmény-sűrűségének (100–200 W / 

m3) tükrözniük kell a természetes folyóviszonyokat, és a 

„leggyengébb” halfajok igényeit kell képviselniük. Fontos, hogy a 

nyílások minden kősorban váltakozva legyenek (megakadályozva a 

hidraulikus rövidzárlatot. A hidraulikus küszöbértékeknek nagyobb 

biztonsági mozgástérrel kell rendelkezniük, mint a műszaki 

válaszfalaknak, és a helyszínen optimalizálni kell őketEbben az 

esetben is az 1: 8-ig terjedő lejtők átjárhatóvá tehetők ezzel a 

helymegtakarító megoldással. A medence szélessége nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m, és a két kősor közötti távolság Biztosítani kell 

továbbá legalább 0,6 m mélységet (a dunai-lazac esetében 0,8 m) és 

legalább 0,2 m vastagságú folyamatos alsó réteget (Seifert 2012). 
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4.7 Türskés átjáró  

A tüskés átjárók téglalap alakú csatornák, amelyekben a talajt 

bizonyos alakzatban elhelyezett rudak borítják (50 cm hosszú 

műanyag tüskecsokrok). Ezek a létesítmények lehetővé teszik, hogy a 

vízhozam áthaladjon a tüskéken vagy a beépített nyílásokon, és a 

halak és a kenuk is használni tudják őket (Hassinger 2009). Negatív 

szempont az úszó törmelékkel vagy algával történő elzáródás, ami 

megváltoztatja a halátjáró hidraulikus körülményeit. Noha ez az 

eszköz mind halak, mind kenuk áthaladását szolgálja, 

érdekellentéthez vezethet. Az ilyen típusú halátjáró még mindig 

kísérleti szakaszban van. További vizsgálatokra van szükség a 

végleges következtetésekhez  

4.8 Hajózsilip 

A hajózsilipek támogathatják a folytonosság helyreállítását. Általában 

azonban nem az érzékelhető halátjárók követelményei szerint 

helyezkednek el. Biztonsági okokból a hajózsilipek általában 

alacsony áramlási sebességű területeken helyezkednek el, ezért a 

legtöbb faj migrációs folyosóján kívül találhatók. A vezetőáramlás 

csak átmenetileg van jelen, és a zsilipet általában csak hajóforgalom 

esetén nyitják meg. Ennek eredményeként támogatni tudják a halak 

vándorlását, de önmagukban nem szolgálnak halátjáróként (DWA 

2010, tervezet). 

 

 

 

 

4.9 Halzsilip 

A halzsilipek hasonlóak a hajózsilipekhez. A modern halzsilipeket 

egy Borland nevű mérnök tervezte, ezért Borland-zsilipeknek vagy 

Borland-lifteknek is nevezik őket (Aitken et al. 1966). A halzsilip 

általában egy egy olyan kamrából áll, amely felfelé és lefelé is 

nyitható.  

Négy fázist lehet megkülönböztetni (DWA 2010, vázlat): 

- Belépési fázis: az alsó zár nyitva van, és a vízszint megegyezik 

az alsó vízszinttel. A felső zárat részben kinyitják, hogy 

beengedjék a terelőáramlást, amely a halakat a kamrába vezeti, és 

ott összegyűlnek 

- Feltöltési szakasz: Egy bizonyos idő múlva az alsó zár bezáródik, 

miközben még több víz folyik be felülről egészen addig, amíg a 

kamrában a vízszint megegyezik a felső vízszinttel. 

- Kilépési szakasz: A felső zárat teljesen, az alsó zárat pedig 

részben kinyitják, hogy terelőáramlást generáljanak, ami a 

halakat tovább vezeti felfelé. 

- Ürítési szakasz: Egy bizonyos idő elteltével a felső zárat 

bezárják, és a kamrát ismét kiürítik, hogy a vízszintje 

megegyezzen az alsó víz szintjével. 

Ezután a ciklus újraindul. Egy ciklus 30 perctől négy óráig tarthat 

(Pavlov 1989, Larinier et al. 1994, Redeker és Stephen 2006, Travade 

& Larinier 2002). A ciklus hossza a tényleges követelményektől 

függ. Egy kis frekvencia lehetővé teszi, több hal áthaladását A kisebb 

gyakoriság több hal áthaladását teszi lehetővé. Alacsony vándorlási 

aktivitású évszakokban az intervallum csökkenthető. Az első és a 

harmadik szakasznak elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a halak 

tájékozódhassanak, megtalálják utat a kamrába, és onnan kifelé 

Kiválasztott halfajok Medence mérete [m] Résméret [m] 
 

Hossz 
Lp 

Wp szélesség Lajszélesség 
Ws 

A víz mélysége ds 

barna pisztráng 1,80 11 1.35 0.15 0,50 31 

Pér, fejes domolykó, koncér 2,20 11 1.65 0.20 0,50 31 

Márna, süllő, csuka, dunai lazac 3,00 21 2.25 0.30 0,50 31 

Keszeg, ponty 3,10 31 2,33 0.38 0,48 + h A 41 

tokhal 9.00 21 6,75 1.08 1,02 + h A 41 

Döntő tényezők  

   

  

A függőleges résű FP-k medence és rés szélességének geometriai irányadó 

értékei (DWA 2010, vázlat) 

12. TÁBLÁZAT 
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(DWA 2010, tervezet). 

A halzsilipek szelektíven működnek, mivel a közömbös fajok 

számára jobban megfelelnek (küsz, koncér, közönséges keszeg és 

fehér keszeg), míg a reofil fajok inkább a közönséges halátjárókat 

részesítik előnyben. Ráadásul funkcióik időben korlátozottak, mivel a 

zsilip vagy összegyűjti, vagy kiengedi a halakat, de egyszerre 

mindkettőre nem képes. 

Összességében a halzsilipeket nem tartják hatékonynak, és csak 

bizonyos fajok, például a tokok számára szolgálhatnak alternatív 

átjáróként. Általában a halak hajózási zsilipeken keresztüli 

vándorlása véletlenszerűen történik, mivel a hajózási zsilipekben 

többnyire nyugodt körülmények uralkodnak, és nincs terelőáramlás 

(Travade & Larinier 2002). Ezért a hajózási zsilipek csak kiegészíteni 

tudják a meglévő halátjárókat (Zitek et al. 2007). 

 

4.10 Halliftek 

A halzsilipekkel ellentétben a halliftek a halakat nem egy vízzel 

töltött csatornában szállítják, hanem külön tartályban. Szinte minden 

magasságkülönbségre alkalmazhatók. A halakat ebben az esetben is 

egy kamrába vezetik terelőáramlás segítségével. A kamra mérete a 

vándorló halak méretétől és számától függ. Larinier et al (1994) 

szerint körülbelül 15 liter szükséges egy kilogramm halhoz. A 

következő méreteket javasolják (Larinier et al, 1994, Pavlov, 1989, 

DWA 2010, tervezet): 

A terelőáramlást egy cső vezeti be. Az áramlási sebességnek nem szabad túl 

nagynak lennie, hogy a halak össze tudjanak gyűlni. Larinier et al (1994) 0,3-

0,6 m / s sebességet javasol Annak érdekében, hogy a halak ne tudjanak 

kiúszni, halcsapdákat kell beépíteni. Mozgatható ráccsal is meg lehet 

akadályozni a halak kiszökését, és a szállítótartály felé lehet őket terelni őket. 

Ez a szállítótartály tartalmaz egy hálót és egy alsó kádat, amely elegendő vizet 

szolgáltat a szállításhoz (6 liter egy kilogramm halhoz). A mérete legalább 

1,5–1 m, a mélysége pedig legalább 0,2–0,3 m legyen (vagy nagyobb a 

nagyobb halfajok vagy csoportokban vándorló halfajok esetén) (DWA 2010, 

tervezet; Larinier et al. 1994). (DWA 2010, vázlat; Larinier et al, 1994). A 

felhúzásához motoros csörlőt használnak. Fent a halakat a tartály 

megdöntésével vagy az alsó kapu kinyitásával engedik ki. Egy ciklus 

időtartama általában 10 perc és 4 óra között van, és a vándorló halak számától 

függ. A halzsilipekkel összehasonlítva a szállítás felfelé és lefelé, valamint a 

kilépési szakasz sokkal rövidebb (DWA 2010, tervezet).).



 

 

 

A halliftek kamra méretei (DWA 2010, tervezet) 13. táblázat  

Kulcsfajok Hossz Szélesség Magasság Hangerő 

Pisztráng > 1,5 m > 1 m > 0,8 m > 1,2 m3 

Tokhal 50 m-ig > 5 m több m ~ 1000 m3 



 

5. Létesítmények a lefelé irányuló 
migrációhoz és a halak védelméhez
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A lefelé irányuló összeköttetés helyreállítása jelentősen el van 

maradva a felfelé vezető halátjárók kialakításától. Ennek oka az a 

tény, hogy a kapcsolatok helyreállítása a felfelé irányuló migrációval 

kezdődött, és a lefelé irányuló migráció problémáit csak a 

közelmúltban ismerték fel és kezdték kezelni (Larinier & Travade 

2002). 

Egyre többen elismerik azonban, hogy az összeköttetés helyreállítása 

érdekében mind a felfelé, mind a lefelé irányuló migráció 

támogatásához szükséges létesítményeket létre kell hozni. A lefelé 

irányuló migráció jelentős folyamatot képvisel a halak 

életciklusában. Ezért jelentős halvesztések következhetnek be, ha a 

folytonosságot nem állítják vissza mindkét irányban (Nok 2009). 

Amint azt az 1.2. Fejezetben tárgyaltuk, a lefelé irányuló migráció 

különösen a szaporodás után vagy az apróhalak és ivadékok 

mozgása során fordul elő. A lefelé irányuló migráció mértékére és a 

halak ennek során tanúsított viselkedésére vonatkozóan azonban 

még mindig nem állnak rendelkezésre részletes információk. A 

lefelé irányuló migráció vagy a felszín közelében (pl. lazac 

ivadékok), vagy a fenék közelében (pl. angolna, márna, paduc és 

kisszájú kölönte), vagy a vízoszlopban zajlik. Ezért a lefelé vezető 

halátjáróknak a felszíni, a vízoszlopban történő és a fenéken történő 

vándorlást kell lehetővé tenniük. A felfelé irányuló migrációt segítő 

eszközökhöz hasonlóan a lefelé irányuló migrációhoz szükséges 

létesítményeket is össze kell kapcsolni a lefelé vezető migrációs 

folyosóval (Jager et al. 2010). Ismeretes például, hogy a halak 

összegyűlnek a vízlépcsők előtti vízfőben. Mivel a legtöbb felfelé 

vezető halátjáró nem használható fel a lefelé irányuló migrációhoz, 

további lefelé vezető halátjárókra van, van szükség (AG-FAH 2011). 

A lefelé vezető halátjárók, a halbarát turbinák, a kifolyás 

szabályozása (Cada & Coutant 1997, Holzner 2000), valamint a 

vízerőművek üzemeltetésének módosítása olyan módszerek, 

amelyek segítik a lefelé irányuló migrációt (AG-FAH 2011). 

A lefelé vándorló halak is áthaladnak a turbinákon, és ennek során 

megsérülhetnek, vagy akár el is pusztulhatnak. A lefelé irányuló 

migráció fő kihívása az, hogy megakadályozzuk a halak bejutását a 

turbinába, és egy megfelelő lefelé vezető átjáróhoz tereljük őket. 

Ezért a halvédelemre vonatkozó intézkedéseket minden meglévő 

vízerőműnél figyelembe kell venni. 

5.1 Halvédelem 

A halak védelmére számos módszer létezik. Ezeket azonban a lefelé 

irányuló migrációval kapcsolatos megoldásokkal kell kombinálni. A 

következő fejezetek a halvédelem lehetséges megoldásait ismertetik. 

5.1.1 Speciális turbinák 

Nagynyomású üzemekben a halpusztulás akár 100%-os is lehet, 

amikor a halak áthaladnak a turbinákon, míg az alacsony nyomású 

üzemekben a mortalitás vagy a sérülések mértéke a forgórész 

átmérőjétől és a rotor lapátok közötti távolságtól, a forgási 

sebességtől és a turbinán történő áthaladás során fellépő 

nyomáskülönbségektől függ. A halak becsípődésének elkerülése 

érdekében a pengék és a turbina burkolata közötti távolságnak 

kisebbnek kell lennie 3 mm-nél (AG-FAH 2011). 

Elpusztulást vagy súlyos sérülést nyomás- vagy sebességváltozás, 

nyíró hatások, a turbina vagy gát szerkezeteivel való ütközés, 

bedarálás, turbulencia és zúzódás okozhat (Wittinger et al. 1995, 

Larinier & Travade 2002, Larinier 2002). A speciális turbinákra 

vonatkozó példákat az 5.2.6. fejezet ismerteti. 

5.1.2 A viselkedésre ható akadályok 

A viselkedésre ható akadályok olyan létesítmények, amelyek olyan 

stimulusokat adnak a halaknak (repulzív vagy vonzó), amelyekkel 

meg lehet akadályozni, hogy beússzanak a turbinákba. Példák 

(BAFU 2012): 

- Elektromos terelőrácsok (Gosset & Travade (1999) szerint 

hatékonyságuk 15% -ra korlátozódik)) 

- Buborék terelőrácsok 

- Hang terelőrácsok (nincs a tapasztalat) 

- Rögzített / mobil lánc rácsok 

- Fény terelőrácsok (vonzó vagy taszító) 

- Felületi vezetőfalak (csak a felület közelében vándorló halak 

téríti el) 

- Zsalu rácsok (zsaluba foglalt lécek, amelyek örvények 

segítségével terelik a halakat a halátjárókhoz) 

A rácsokkal kapcsolatos tapasztalatok azonban Európában nem 

meggyőzőek (Gosset & Travade 1999), és alkalmazásuk 0,3 m / s-

nál kisebb áramlási sebességre korlátozódik. Ezért ezeket itt nem 

tárgyaljuk részletesebben. 



 

4
2 

 

5.1.3 Fizikai akadályok 

A terelőrácsok fizikai akadályként és mechanikus szűrőként 

működnek. A hatékony védelem érdekében a létesítményeknek elég 

szűknek kell lenniük, a rudak közötti távolságot a halközösség 

alapján kell megválasztani, és nem haladhatja meg a 20 mm-t 

(Dumont 2005, Larinier & Travade 2002, DWA 2005). A beáramlás 

sebessége (az áramlási sebesség a rács előtti függőleges profilban) 

nem haladhatja meg a halak kritikus úszási sebességét, és nem 

haladhatja meg a 0,25–0,5 m / s-ot. A fizikai akadályok hidraulikus 

veszteségekhez vezetnek, amelyek alacsonyabb energiatermelést 

eredményeznek, ezek a veszteségek a rács geometriájától (pl. a 

rudak közötti távolságtól és a rudak profiljától) és az áramlási 

sebességtől függnek 

5.1.3.1 Finom rácsok 

A halak lefelé irányuló migrációjának elkerülése érdekében a 

képernyő rúdjai között 20 mm-es távolságnak kell lennie, például 

márnák (> 185 mm), közönséges keszegek (> 205 mm), koncérok (> 

175 mm), balinok (> 210 mm), compók ( > 160 mm), menyhalak és 

harcsák (> 160 mm),  csukák (> 200 mm) és paducok (> 170 mm) 

esetén (Holzner 2000). A 10-15 mm-es rúdtávolsággal rendelkező 

fizikai akadályok már jó védelmet nyújtanak. Mivel azonban a 

kisebb egyedek így is átjuthatnak, 10 mm-nél kisebb rúdtávolságú 

speciális rácsra van szükség ahhoz, hogy megakadályozzuk az 

ivadékok és a kis halak belépését a turbinába (Dumont 2008). Ami 

az eltömődést illeti, az ilyen rácsok nem alkalmazhatók a nagy 

vízerőművek esetében. 

5.1.3.2 Ékhuzal rács 

Ez a rács háromszög alakú, szorosan egymás mellett fekvő (3-10 

mm) rudakból áll. A rácsok az áramlás felé lejtenek. Az előnyök 

között szerepel a sima felület, amely megakadályozza a halak 

sérülését és elősegíti a menekülést. Ezért az ékhuzalok megfelelő 

megoldások a halak védelmére. A hidraulikus veszteségek azonban 

nagyon nagyok (BAFU 2012). A vizsgálatok azonban kimutatták, 

hogy csak 10-20 m3 / s vízhozamhoz használhatók. Nagyobb folyók 

esetében még mindig nincs megfelelő megoldás (Dumont et al. 

2005). 

5.1.3.3 Különleges rácsok 

A finom rácsok felválthatók perforált lemezekből vagy 

zsiliprácsokból álló keringető pajzsokkal, amelyeken a lyukak 

mérete a jelenlévő halfajoktól függ. 

A rácsok különböző típusúak lehetnek (BAFU 2012): 

- A fixen rögzített rácsok perforált fémlemezből készülnek 

függőleges vagy megdöntött irányban. 

- Az utazó rácsok olyan forgó rácsok, amelyeknél a forgási 

sebesség az úszó törmelék mennyiségétől függ. A nyílások 

átmérője 1-6 mm. Ezt a fajtát ki lehet egészíteni olyan 

létesítményekkel, amelyek összegyűjtik, majd lefelé 

továbbszállítják halakat. 

- A dobrácsok hasonlók az utazó rácsokhoz, de forgó dob 

formájúak (0,8–1,5 mátmérő kisebb, 8 m átmérő nagyobb 

üzemek esetén). A rudak közötti távolság általában 3-6 mm. 

Ezeket a speciális képernyőket az Egyesült Államokban fejlesztették 

ki, és a tapasztalatok Európában nem érhetők el. 

5.2 Lefelé irányuló migrációs utak 

A következő fejezetek bemutatják a halak lefelé irányuló 

migrációjának néhány kiválasztott útját. Larinier (2007) szerint több 

vízre van szükség a lefelé irányuló migrációhoz, mint a felfelé 

irányuló migrációhoz (azaz a tényleges vízhozam 2–12%-a). 

5.2.1 Lefelé irányuló migráció a felfelé irányuló migráció létesítményein 
keresztül 

A felfelé irányuló migrációhoz kiépített halátjárók általában nem 

működnek a lefelé irányuló migrációnál, mivel a lefelé vándorló 

halak másképpen viselkednek. 

Larinier (2007) szerint a lazacfélék a terelőrács közelében 

elhelyezett lefelé vezető migrációs segédeszközöket akkor fogadják 

el, ha a lefelé haladó áramlás legalább 40 cm mély, az átlagos 

áramlási sebessége 0,4–0,6 m / s, és az áramló szakasz legalább 2–3 

m hosszú (AG-FAH 2011). Ezért ki lehetne alakítani egy olyan 

megkerülő utat, amely a lefelé vándorló halakat a terelőrácstól egy 

meglévő felfelé vezető halátjáróba vagy közvetlenül a lefelé folyó 

vízbe vezetné (Jens et al. 1997, Travade & Larinier 2007).
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5.2.2 Csapda- és szállítórendszerek 

Ez a módszer csapdába ejti a vándorló halakat, és lejjebb szállítja, 

majd ismét szabadon engedi őket. A rendszert fel lehet használni a 

felfelé vándorló halak számára is, és hasznos lehet olyan nagy 

folyóknál, ahol még nincs kielégítő technikai megoldás a lefelé 

vándorló halak számára, valamint a rendszeresen és rövid időn belül 

zajló vándorlások esetére (pl. angolna, lazac és tok). Ezt a módszert 

Németországban használják a Main és a Mosel folyókon az angolnák 

számára. A csapdát és a szállítóeszközt olyan rendszerek támogatják, 

amelyek észlelik a halak vándorlási periódusait. A módszer előnye, 

hogy működőképessége ellenőrizhető (monitoring adatok), és egy 

megoldással több akadályt tud leküzdeni. Általában azonban nem 

tekinthető ökológiai szempontból fenntarthatónak, ezért itt nem is 

tárgyaljuk részletesebben (Dumont et al. 2005). 

5.2.3 Nyitott vízlépcsők - kiömlés 

A halak a részben vagy teljesen nyitott vízlépcsőkön is áthaladnak. 

Arnekleiv et al. (2007) kimutatták, hogy a kétéves lazacok és az ívás 

utáni fázisban lévő lazacok többsége a felszíni víz rövid ideig tartó 

leengedéseit használja ki arra, hogy lefelé vándoroljon a kifolyókon 

keresztül. Vizsgálataik során felszíni kifolyást alkalmaztak 12-36 

cm-es vízoszlopokkal a lefelé irányuló migrációhoz, míg a víz alatt 

lévő turbinatengelyeket vagy a mélyvíz kibocsátásokat nem vették 

figyelembe (Arnekleiv et al. 2007). Ezek az eredmények rámutatnak 

a felszíni kifolyások fontosságára a lefelé irányuló migráció 

szempontjából. 

A kifolyás akkor szolgálhat migrációs útként, ha a vízmélység 

megegyezik az esési magasság U értékével és legalább 0,9 m (DWA 

2005). Bell és Delacy (1972) kimutatták, hogy a halak 

megsérülhetnek, ha az áramlási sebesség meghaladja a 15-16 m / s-

ot. Ezt a kritikus sebességet 30–40 m (15–16 cm hosszú halak) vagy 

13 m (> 60 cm hosszú halak) szabadesés után érik el. A BAFU 

(2012) szerint azonban a szabadesés nem haladhatja meg a 2,5 

métert. A felszín alatti kibocsátás nem javasolt, mivel a halak 

megsérülhetnek a hirtelen lassulás miatt (BAFU 2012), de erre 

vonatkozó tanulmányok hiánya miatt nem lehet általános 

szabályokat megfogalmazni. 

5.2.3.1 Kifolyókon lévő terelőrácsok 

A kifolyókon lévő rácsok kiváltják a zsilip egy részét. Amíg a víz 

átfolyik a rácson, a halakat és a hulladékokat (amelyek nem férnek át 

a rácson) lefelé sodorja a víz a rács felületén (Turnpenny 1998. A 

Coanda rács a kifolyókra szerelt terelőrácsok speciális típus 

átképviseli. Ékhuzalrácsként van kialakítva (lásd az 5.1.3.2. Pontot), 

amelyben a rudak oldalirányban futnak a zsilip szélességében. A víz 

követi a háromszög alakú rudak felületét, és a rács alatti gyűjtő 

medencébe folyik. A rudak közötti távolságnak elegendőnek kell 

lennie ahhoz, hogy kizárja az összes halat, beleértve az apróhalakat 

és ivadékokat is. Típustól függően a rács 705-1270 mm-es 

vízveszteséget okoz. A gyorsulási lemez egy körívre (parabolikus 

alakra) hasonlít, amely illeszkedik a természetes vízsugár útjához. 

Ezek az eszközök nagyon kevés karbantartást igényelnek, mivel a 

nagy áramlás során öntisztulnak. A rácsot azonban körülbelül 

negyedévente le kell tisztítani. A Coloradoi Állami Egyetemi 

hallaboratóriumában végzett tesztek azt mutatták, hogy a 12,5 mm-

nél nagyobb halak közel 100% -át sikerült kizárni (Bestgen et al. 

2001). 

5.2.4 Kitérők és hulladékfogó rácsok 

A kitérőket annak a területnek a közelében kell elhelyezni, ahol a 

halak koncentrálódnak (a vízlépcső közelében vagy a turbina felé 

mutató fizikai akadálynál). Az ivadék lazacok esetében a kitérőnek 

téglalap alakú bejárattal kell rendelkeznie, amelynek a minimális 

mérete 0,4–0,5 m (szélesség és mélység). A megkerülő utat a 

továbbmenő transzferekkel kell követni (Larinier & Travade 2002). 

A kitérő után lefelé vezető transzfer létesítményeket kell beépíteni 

(Larinier & Travade 2002).. 

5.2.5 Innovatív koncepciók a vízerőművek számára 

Az ilyen típusú erőmű állandó vízáramlást generál a turbinaegység 

felett. Ezek az áramlatok „irányítják” a halakat lefelé. 

- „mozgatható erőmű” 

(www.hydroenergie.de/bewegliche-wka): 

A turbina és a generátor egy speciális eszközben helyezkednek 

el, amelyeket felfelé és lefelé is lehet mozgatni a folyó 

vízhozamától függően. Az állandó vízáram lehetővé teszi a 

lefelé irányuló migrációt azoknak a halaknak, amelyek az erőmű 

felett a felszínhez közel mozognak, míg a talajhoz közel mozgó 

halak az erőmű alatt vándorolhatnak, amikor azt az erősebb 

áramlás miatt felemeli. 

Németországban már telepítettek mozgatható erőműveket. A 

LIFE + projekt keretében két erőműnél végeztek ökológiai 

monitoringot. 

- Schachtkraftwerk 

(www.wb.bv.tum.de/Schachtkraftwerk/Flyer2011.pdf): 

Ezt a vízerőművet a Müncheni Műszaki Egyetem fejlesztette ki, 

és még mindig tesztelési szakaszban van. 

Az első tesztek azonban ígéretes eredményeket mutattak a halak 

védelme és a lefelé irányuló migráció szempontjából (TUM 

2012). 

5.2.6 A halakkal kompatibilis turbinákon keresztül történő lefelé 

haladó migráció. Több vizsgálat (Monten 1985, Larinier és 

Dartiguelongue 1989, Hadderingh és Bakker 1998, EPRI 1992) 

alapján azt feltételezzük, hogy bizonyos mértékben minden turbina 

károsítja a halakat. Erre a turbina geometriájának módosítása, 

valamint a vízerőműnek a legfontosabb fajokat figyelembe vevő 

üzemeltetése jelenthet megoldást. Ennek eredményeként egyes 

turbinák halbarátnak ígérkeznek, mivel nem, vagy csak kisebb 

mértékben okoznak sérüléseket a turbinán áthaladó halak számára. 
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Az alábbi lista bemutat néhány példát a halak biztonságos áthaladását lehetővé tevő 

speciális turbinákra: 

- VLH (nagyon alacsony fejű) turbina: alkalmazás 1,4-3,2 m 

magassági különbségekhez és 10-26 m3 / s áramláshoz 

(www.vlh-turbine.com). 

A turbinát Franciaországban, Olaszországban és 

Lengyelországban használják, Lengyelországban használják. 

A monitoringot az angolnákkal és kétéves lazacokkal végezték, 

amelyeket közvetlenül a turbinába vezettek be. 92,3%-os túlélési 

arányt mértek. 

Ezt a turbinát azonban hosszabb ideig kell vizsgálni különböző 

halfajokkal, hogy lehetővé váljon az átfogó értékelés. 

- Csavaros turbina 

(www.nptec.de/wasserkraft/schraubentrubine.html): 1-10 m 

magasságkülönbségekre és 0,5-5,5 m3 / s áramlásokra 

alkalmazható. Noha a gyártó azt állítja, hogy ez a turbina 

halbarát, tudományos elemzésen alapuló bizonyítékok eddig 

nem állnak rendelkezésre. 

Alden turbina (Cook et al. 2000) (http://energy.gov/articles/fish- 

friendlyly-turbine-making-slash- water power): 20-30 m 

magasságkülönbségekre és 30 m3 / s feletti áramlások esetén 

alkalmazható / s. A turbina egy dugóhúzóra hasonlít, és három 

pengével rendelkezik, nincs rajta rés, nagy és lassan forog, miközben 

az energiatermelés nem csökken. A turbinát 2001-ben és 2002-ben 

az Alden laboratórium sikeresen tesztelte, és bemutatta biológiai 

funkcionalitását (az eredmények elérhetőek a www.power-

eng.com/articles/print/print/volume-114/issue-3/Features/fish-

friendly-hydro-turbine.html címen). Az EPRI (2011) szerint a halak 

becsült túlélési aránya 20 cm hosszú halak esetében 98,4 A 

modellteszt eredményei angol nyelven érhetők el (lásd EPRI 2011). 

- Lebegő turbinarendszer: az egész egységet a víz felszíne fölé 

lehet emelni (a tartály könnyen átöblíthető). A konstrukció több 

bejáratot kínál a felfelé irányuló migrációt segítő eszközbe, és a 

vízi organizmusoknak nem kell egy speciális bejáratot 

keresniük. Ezenkívül a teljes vízhozamot terelőáramlásként 

használja, mivel a halak sértetlenül áthaladhatnak a turbinán 

(nincs biológiai szempontból kritikus nyomásingadozás) 

(Gumpinger 2009). 

- Az archimédeszi csavart halbarátnak tartják alacsony forgási 

sebessége (28-30 ford / perc) miatt, és mivel nincs benne 

jelentős nyíróerő vagy nyomásváltozás. Számos tanulmány 

szerint az ilyen típusú turbina miatt sérülést szenvedő halak 

aránya meglehetősen alacsony (a halfajtól függően). Schmalz 

(2010) egy esettanulmányban bemutatta, hogy három faj 

sértetlen maradt (koncér, compó és keszeg), a többi fajok 

egyedeinek pedig 92%-a. Azt állítja ugyanakkor, hogy a turbina 

és a háza közötti nagy rések sérüléseket okozhatnak a halaknak, 

és kerülni kell az éles szélű lapátokat.
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6. A halátjáró funkcionalitásának 
értékelése



 

Még ha figyelembe vesszük is a működőképes halátjárók építésére 

vonatkozó összes javaslatot, és átfogó és részletes tervezést 

végeztünk a halátjáró létrehozásához, annak funkcionalitását a 

gyakorlatban is meg kell vizsgálni. A halátjáró kizárólag abiotikus 

adatok alapján (lejtő, vízhozam, esési magasság stb.), a halak 

tényleges vándorlásainak figyelembevétele nélkül történő értékelése 

nem tekinthető megfelelőnek. Ausztriában egy iránymutatás 

határozza meg a halátjárók és azok működésének megfigyelésére és 

értékelésére vonatkozó Ausztriában egy iránymutatás határozza 

meg a halátjárók és azok működésének megfigyelésére és 

értékelésére vonatkozó  

A teljes funkcionalitás csak akkor biztosított, ha az összes 

(potenciálisan) előforduló faj (őshonos halfauna) és korosztály 

mindig (> 300 nap évente) képes migrációra minőségi és 

mennyiségi korlátozások nélkül). Általánosságban a halátjáró 

funkcionalitásának kiértékelése a következő két megközelítés 

egyikén alapulhat (Gumpinger 2001, Woschitz et al. 2003) 

A teljes funkcionalitás csak akkor biztosított, ha az összes 

(potenciálisan) előforduló faj (őshonos halfauna) és korosztály 

mindig (> 300 nap évente) képes migrációra minőségi és 

mennyiségi korlátozások nélkül. 

Általánosságban a halátjáró funkcionalitásának kiértékelése a 

következő két megközelítés egyikén alapulhat (Gumpinger 2001, 

Woschitz et al. 2003): 

- Értékelés közvetett értékek alapján (abiotikus): 

Ezt az értékelési módszert a múltban gyakran alkalmazták a 

könnyen mérhető paramétereknek (pl. észlelhetőség, irányadó 

áramlat, lejtés, hidraulikus paraméterek (pl. áramlási 

sebességek) és morfometriai méretek) a működő halátjárókból 

vagy iránymutatásokból vet referenciaértékekkel történő 

összehasonlításával. Noha ez a megoldás gyors, néhány 

paramétert nem lehet könnyen megmérni, és hiányozhatnak az 

összehasonlítható értékek. Noha az abiotikus paraméterek 

értékes kiegészítésekként szolgálhatnak a halátjáró 

értékeléséhez, annak funkcionalitásátcsak ökológiai értékelések 

alapján lehet megbízhatóan megállapítani. 

- Értékelés hal-ökológiai vizsgálatok alapján 

Számos megközelítés lehetséges, mint például a szakértői vélemény, a 

halakcsapdák vizsgálata vagy a számláló medencék. Fontos azonban, 

hogy olyan módszert válasszunk, amely a kvalitatív és kvantitatív 

értékelést egyaránt lehetővé teszi. 

Ezért nem elegendő csak a jelenleg a halátjáróban lévő halak számának 

értékelése (pl. elektro-halászattal), mivel ez nem bizonyítja, hogy a 

halátjáró átjárható-e vagy sem. 

Az optikai értékelések (video megfigyelés révén a számláló medencékben) 

automatikusan működnek. Ezek azonban csak akkor alkalmazhatók, ha a 

láthatóság lehetővé teszi mind a fajok, mind a vándorló fajok korosztályának 

kimutatását. Az értékelések hosszú ideig tarthatnak, viszont jelentős 

eredményeket hozhatnak Ez a megoldás azonban túl drága lehet, különösen 

a kis vízerőművek esetében. 

A telemetrikus felmérések (transzponder segítségével) jó adatokat 

szolgáltatnak a halak migrációs viselkedéséről. A lefelé haladó halakat el 

lehet fogni és fel lehet rájuk szerelni egy transzpondert, ami mutatja, hogy 

mely halak képesek felfelé tovább haladni. Ez az értékelési módszer azonban 

nagyon költséges, mivel jelentős számú hal szükséges ahhoz, hogy 

értelmezhető adatokat kapjunk. 

A halcsapdák lehetővé teszik a felfelé és lefelé irányuló migráció kvalitatív 

és kvantitatív értékelését. Ha további adatok állnak rendelkezésre a 

tényleges halállományról (vagy ha azt felmérik az első lépésben), a vándorló 

halakat a teljes vándorlási potenciálhoz lehet viszonyítani (Jungwirth et al. 

1994, Eberstaller et al. 1998, Eberstaller et al. 2001). Más 

megközelítésekhez képest ez a módszer hatékonynak és megfelelőnek tűnik. 

Ezért az osztrák módszer a halcsapdák alkalmazását kvantitatív 

halállomány-értékelésekkel kombinálva javasolja (legalább a gát alatt) 

(Woschitz et al, 2003): 

Célszerű a vizsgálatot egy vagy több éven keresztül végezni. Mivel ez nem 

mindig lehetséges, a vizsgálatot legalább a kulcsfontosságú fajok 

szaporodási periódusa előtt és alatt el kell végezniKívánatos továbbá a halak 

széles spektrumának vizsgálata a reofil viselkedés, a méret és az életkor 

szempontjából különböző vízhozamok esetén. 

Noha a vizsgálatot a halátjáró megépítése után minél előbb el kell végezni, 

ajánlott egy évet várni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az 

ökoszisztéma számára az építési tevékenység által okozott negatív hatások 

kompenzálására.

A halcsapdák vizsgálatának időtartama és minimális időtartama (Woschitz et al. 2003) 14. táblázat

Halrégió Kulcsfajok Fő dátum További dátum tartam 

Epi-/Metarhithrális barna pisztráng 
Szeptember / október / 

november - 1 hónap 

Hyporhithral pér, barna pisztráng Márc / április / május Szeptember / október 1,5 hónap / 14 nap 
Patomális kulcsfontosságú és domináns fajok Márc / április / május / 

június 
Aug / szeptember / október 2 hónap / 1 hónap 



 

A halátjáró kijáratánál legalább egy halcsapdát el kell helyezni (a 

halátjáró felső végén). Ha azonban a halátjáró bejáratához (alsó 

végéhez) is telepítenek egy halcsapdát, az részletes információkat 

szolgáltathat a halátjáró átjárhatóságáról. 

Noha a lefelé irányuló migráció ugyanolyan fontos, mint a felfelé 

irányuló az összeköttetések helyreállítása szempontjából, 

figyelembe kell venni, hogy a lefelé irányuló migráció (aktív vagy 

passzív) átmenetileg megtörténhet a turbinák, nyitott vízlépcsők 

vagy átfolyócsövek stb. útján is. A lefelé irányuló migrációval 

kapcsolatos vizsgálatok költségesek, és Európában csak kevés 

példa létezik ilyenekre. Ha a lefelé irányuló migrációt a felfelé 

vezető halátjáróban vizsgáljuk, a halcsapdát a halátjáró felső 

végén kell elhelyezni, mivel nagyon valószínű, hogy a halak lefelé 

képesek migrálni. 

Meg kell vizsgálni, hogy a halátjáró megfelelő élőhelyként 

szolgál-e a helyi halközösség számára Számos vizsgálat szükséges 

annak értékeléséhez, hogy a halátjáró reprodukcióra is alkalmas-e. 

Az abiotikus adatok (azaz vízhozam és hőmérséklet) fontos 

kiegészítő adatok a megszerzett eredmények értelmezéséhez, ezért 

a biológiai adatokkal együtt gyűjteni kell őket. A hőmérsékletet 

legalább napi szinten kell mérni  

A folyó vízhozama mellett (az adatok a következő mérőállomástól 

szerezhetők be) a halátjáróban fennálló vízhozamot is legalább 

egyszer ellenőrizni kell. Ha a halátjáróban változó a vízhozam, 

meg kell vizsgálni annak tartományát. 

 

A hatékonyság értékelése a következő kritériumokon alapszik (Eberstaller et al. 

alapján, Eberstaller et al., 2001): 

- A halak kvalitatív migrációja (felfelé) 

- A halak mennyiségi migrációja (felfelé) 

- Nagy távolságra vándorló fajok 

- Közepes távolságra vándorló fajok 

- Rövid távolságra vándorló fajok 

- Lefelé irányuló migráció 

- Élőhely-alkalmasság a halátjárón belül l 

Az első két kritérium pontszámait összevonjuk (számtani közép), 

hogy megkapjuk a felfelé irányuló halmigráció eredményét. Az 

általános pontszám csak egy szinttel lehet magasabb, mint a két pontszám 

közül a legrosszabb (Woschitz et al. 2003). 

Funkcionális szintek és 

pontszámtartományok (Woschitz et 

al. 2003) 15. TÁBLÁZAT 

Osztály funkcionalitás határok 

I Teljesen működőképes <1,50 
II Működőképes 1,51 - 2,50 

III Korlátozottan funkcionális 2,51 - 3,50 

IV Szórványosan funkcionális 3.51 - 4.50 
V Nem működőképes > 4.05 
 

A másik két kritérium (a lefelé irányuló migráció és az élőhelyek 

alkalmassága) csak kiegészítő tényezők, ezért külön értékeljük őket 

(Woschitz et al. 2003). 

A nem működőképes vagy korlátozottan működőképes halátjárókat fel kell 
újítani. A kulcsfontosságú paraméterek figyelembe vételével történő 

körültekintő tervezés és a megfelelő megépítés olcsóbb, mint a későbbi 

módosítás.
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6. Melléklet 

A tárgyalt halfajok és tudományos elnevezésük                                                                                           16       TÁBLÁZAT 

Halfajok Tudományos név 

Balin Asp 

Atlanti tok Acipenser oxyrinchus 

Márna Barbus barbus 

Szélhajtó küsz Alburnus alburnus 

Dévérkeszeg Abramis brama 

Sebes pisztráng Salmo trutta fario 

Botos kölönte 

  kö 
Cottus gobio 

Menyhal Lota lota 

Közönséges ponty Cyprinus carpio 

Közönséges tok Acipenser sturio 

Kárász Carassius carassius 

Galóca Hucho hucho 

Angolna Anguilla Anguilla 

Fejes domolykó Squalius cephalus 

Európai sügér Perca fluviatis 

Pénzes Pér Thymallus thymallus 

Jászkeszeg Leuciscus idus 

Tavi pisztráng Salmo trutta lacustris 

Paduc Chondrostoma nasus 

Csuka Eso lucius 

Gyöngyös koncér Rutilus meidingeri 

Süllő Sander lucioperca 

Bodorka Rutilus rutilus 

Kecsege Acipenser ruthenus 

Tokhal Acipenseridae 

Compó Tinca tinca 

Szilvaorrú keszeg Vimba vimba 

Harcsa Silurus glanis 

Karikakeszeg Abramis bjoerkna 
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A halrégió legnagyobb helyigényű halfajai (kerekített) testméreteinek összefoglalása (láger et al. 2010) és az ennek alapján megállapított halátjáró méretek 

(L = nagy, M = közepes, S = kicsi) (AG-FAH 2011)                                         17. TÁBLÁZAT  

Az információ cm-ben megadva, ha másképp nem jelezzük 

                                                                                               Függőleges nyílás        Természetes jellegű medence átjáró és kitérő csatorna                  Operatív vízjárás (l / s) 

Halrégió MF (m
3
 / s) 

vagy méret 

A méretet meghatározó fajok Hal 

hossza 

Max. 

szintkülönbsé

g a medencék 

között 

Átjáró 

szélessége 

Hydr. min. 

mélység elk.. 

fal 

Átlagos 

szélesség az 

átmeneti 

zónában 

Hydr. Minimális 

mélység az 

átmeneteknél és 

hajlításoknál, a halak 

magassága alapján 

Hydr. Minimális 

mélység az 

átmeneteknél az alsó 

csatlakozás miatt 

Min. 
max 

medence 
mély- 

        ség 

Természets

zerű 

medence 

átjáró 

Függőleges 
rés 

Áthidaló 

csatorna 

Felső 

pisztráng 

    

15/20 * 

50 
60 * 

19 25 * 

20 40 70 75 150 100 
       

23 
      

 > 2 barna pisztráng 40 20 15/20 * 70 30 * 20 40 80 120 200 175 

Alsó pisztráng 
<2 barna pisztráng 40 18 15/20 * 60 19 25 * 

20 40 70 75 150 125 
 

> 2 pér, barna pisztráng 50 18 20 70 30 25 53 80 200 250 225 

Pér 
<2 

barna pisztráng, fejes 

domolkyó, pér, menyhal 
50 (60) 15 20 60 30 25 50 80 175 175 175 

 

> 2 menyhal, márna 60 15 25 75 38 30 56 85 250 300 350 

 > 2 /             

 
<20 D. lazac 80 15 30 85 45 35 66 100 400 400 450 

 

> 20 D. lazac 100 15 35 100 53 40 73 110 500 550 550 

Márna 
S 

Fejes domolykó, pér, márna 

60 13 20 60 30 25 46 70 150 175 175 
 

M márna 60 13 25 75 38 30 56 85 250 250 350 

 

M csuka 90 13 30 75 45 35 56 85 300 300 400 

 

M D. lazac 90 13 32 90 48 37 66 100 400 400 450 

 

L D. lazac 100 13 35 105 53 40 73 110 500 550 550 

 

L harcsa 120 13 50 120 75 45 79 120 800 900 950 

Tó be- / 

kiáramlás 
- BT 90 13 35 105 53 45 73 110 500 550 800 

Kövi csík, 

fenékjáró küllő 
- Eur. fejes domolykó hal 40 10 15 60 23 20 40 70 100 125 100 

Duna - harcsa 150 10 60 160 90 60 112 170 1200 1400 1900 
 

szaporodási időszakokban a halak szélessége lehet egy vagy több cm-rel magasabb 

* Seifert (2012) által javasolt értékek, amelyek eltérnek az AG-FAH-tól (2011)
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Fő halterület, testméretek és morfometriai határértékek (DWA 2010, vázla 

t 

Morfometriai határértékek 

  

18. 
TÁBLÁZAT 

Fő 
halrégió 
barna pisztráng   pér          márna             keszeg              fenékjáró  
         küllő 

L 
hal 

H 
hal 

W 
hal 

Dm
, 

d 
perc 

W 
s 

L
P 

Halhossz    Halmagasság       Halszélesség      Mélység               Zsilip                 Zsilip            Medence 
                      mélység szélesség hossz 

barna pisztráng 
pér 
 

Dunai lazac 
 

 

tavi pisztráng 
 

gyöngyhal 
 

Európai 

domolykó hal 
menyhal 
 

koncér 
márna 
 

Paduc 
 

vimba keszeg 
 

kecsege 
 

Jászkeszeg 
 

keszeg 
 

Balin 
 

csapó sügér 
 

csuka 
 

fogas 
 
harcsa 
 

ponty 
 
keresztes ponty 
compó 
 

tokhal 
fenékjáró küllő 



 

 57 

 
A beágyazott sziklaszerkezetek migrációs folyosójának hidraulikus névleges értékei (Sv = 0,8, Sb = 1) 
(DWA 2010, tervezet)                                                                                                                                                                                                             19. TÁBLÁZAT 

Folyami régió Átlagos sebesség (vm) [m / s] 
 

A rámpa hossza 

5 m-ig 10 m-ig > 10 m 

alpesi a természetes körülményeket illetően 
  

felső pisztráng 1.6 1.4 0.9 

alsó pisztráng 1.5 1.3 0.9 

pér 1.4 1.2 0.8 

márna 1.3 1.1 0.7 

keszeg 1.2 1.0 0.7 

kövi csík, fenékjáró küllő 1.1 1.0 0.7 
10 m feletti beágyazott sziklaszerkezetek esetén javasolt felbontott szerkezetek használata  

A beágyazott sziklaszerkezet migrációs folyosójának morfometrikus irányított értékei (Sg = 0,8) (DWA 2010, vázlat)                                                           20. TÁBLÁZAT 

Érintett halfajok Minimális vízszükséglet [m] Legkisebb alsó szélesség [m] 

sebes pisztráng 0,3 * 1.0 

pér, fejes domolykó, koncér 0,4 * 1.5 

márna, lásd: sügér, sügér, Dunai-
lazac 0,5 * 2.0 

keszeg, közönséges ponty 0,6 * 2.0 

tokhal 1.5 3.0 
20% -kal csökkenthető Q30-ról Q60-ra, ha átlagos átlagáram: átlagos átfolyás <9% 
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A kőzet-töltő szerkezetek morfometriai névleges értékei (Sg = 0,8) (DWA 2010, vázlat)                                                                                                        

22. TÁBLÁZAT 

Érintett halfajok 

Min. Mélység a zsilip 

alatt 

[M] 

A kövek közötti minimális 

távolság áramlási irányban 

[m] 

A kövek közötti minimális szabad 

távolság az áramlási irányhoz 

keresztirányban [m] 

sebes pisztráng 0.3 1.5 0.25 

pér, fejes domolykó, koncér 0.4 1.8 0.3 

márna, lásd: sügér, sügér, Dunai-lazac 0.5 3 0.4 

közönséges ponty 0.6 3 0.5 

tokhal 1.5 9 1.4 

Folyami régió 

Átlagos áramlási sebesség (v,) szűk keresztmetszetekben 

[m / s] 
Max. energiaeloszlás 

[W / m3] 
 

5 m 10 m > 10 m 

 

alpesi a természetes körülményeket illetően 
  

felső pisztráng 1.7 1.6 1.4 270 

alsó pisztráng 1.6 1.5 1.3 250 

pér 1.5 1.4 1.2 225 

márna 1.4 1.3 1.1 180 

keszeg 1.3 1.2 1.0 160 

Kövi csík, fenékjáró küllő 1.2 1.1 1.0 140 

  

21. TÁBLÁZAT 

Kőzet-töltő szerkezetek hidraulikus névleges értékei (Sv = 0,8 és Sp = 0,9) (DWA 

2010, huzat) 



 

Kaszkádos szerkezetek hidraulikus névleges értékei 6 m teljes esési magasságig (Sv = 0,9, Sp = 0,9, a nagyobb esési magasságok a biztonsági együttható 
csökkentését igénylik) 
 
(DWA 2010, tervezet) 23. TÁBLÁZAT  

Folyami régió A medence közötti tervezett esési magasság 

Átlagos sebesség a 

medencében [m / s] 
Maximális energiaeloszlás 

[W / m3] 
 

DWA 2010 Seifert 2012 

  

alpesi 
a természetes körülményeket 

              illetően 
   

felső pisztráng 0.20 0.20 0.5 225 

alsó pisztráng 0.18 0.18 0.5 200 

pér 0.15 0.15 0.5 180 

márna 0,13 0,13–0,10 0.5 135 

keszeg 0.10 0,10 - 0,08 0.5 115 

Kövi csík, fenékjáró 
küllő 0,09 

 

0.5 90  

Kaszkádos szerkezetek morfometriai határértékei (Sg = 0,8) (DWA 2010, vázlat) 24. TÁBLÁZAT  

érintett halfajok 

Min. mélység a 

zsilip alatt [m] 

Minimális 

reteszmagasság [m] 

Minimális tiszta 

medencehossz [m] 

Minimális tiszta 

medenceszélesség 

[m] 

Min. zsilip legalább egy 

zsilippel [m] 

sebes pisztráng 0.3 0.2 1.8 1.0 0,2 * - 0,4 

pér, fejes domolykó, 
koncér 0.4 0.3 2.0 1.4 0,4 * - 0,6 

márna, lásd: sügér, 

. Sügér, Dunai-lazac 0.5 0.4 3.0 1.8 0.6 

közönséges keszeg 0.6 0.5 3.0 1.8 0.6 

tokhal 1.5 1.0 9 5 1.1 
* kis folyók számára
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