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Felszíni édesvizek megoszlása hordozó médium 

szerint



Sekély tavak



Sekélység definíciója

A sekély tóban a vízoszlop és az üledék kölcsönhatása rendkívül 

jelentős, az üledék gyakran felkeveredik, és nem jellemző a termikus 

és/vagy kémiai rétegződés.

Håkanson (1982):  dinamikus arány               𝐷𝑅 =
𝐴

𝐻

DR = Dynamic Ratio, km/m;  A = Lake surface area, km2; H = average depth, m

Bachmann et al. (2000): Ha DR > 0.8  , akkor a tó sekély, azaz gyakori 

az üledék felkeveredése



Keveredési jelenségek mély, dimiktikus tóban



Az üledék felkeveredése a Balatonban
(mérések a tó közepén, 4.5 m vízmélységnél)

Zavarosság skála 
FTU = Formazine

Turbidity Unit, kb. a 

lebegőanyag 

koncentrációnak felel 

meg.



Néhány sekély tó jellemzői



A sekély eutróf tavak üledékképződése

- Lebegőanyag és hordalék terhelés a vízfolyásokon és 

közvetlen csapadékvíz befolyókon keresztül

- Vízpart hullámzás okozta eróziója

- Biogén mészkiválás a megnövekedett fotoszintézis 

következtében

- Makrofitonok bomlása következtében

- Kémiai csapadékképződés a párolgás okozta töményedés

és egyéb kémiai folyamatok eredményeként



A tavi üledékek jellemzése

Characterisation of lake sediments

湖沼の底質の特性



Sekély tavak kotrása

A kotrás lehetséges céljai:

- hajózási feltételek javítása (mélyítés)

- rekreáció (szubjektív érzet javítása - strandok)

- vízminőség javítás (tápanyag és/vagy veszélyes 

anyag eltávolítása)

Eutrofizáció mérséklése: foszfor koncentráció 

csökkentése – belső P terhelés csökkentése

Ez utóbbi nagy területen történő, körültekintő 

beavatkozást igényel!



Sekély tavak kotrása

Nagy, sekély tavak kotrásának problémái: 

▪ Az eutrofizáció csökkentéséhez nagy területen, igen 

jelentős üledék térfogatot kell eltávolítani

▪ Elhúzódó kotrási műveletek

▪ Évszaktól és turisztikai szezontól függés

▪ A kotrási anyag (zagy) nagy távolságra történő szállítása 

csővezetéken

▪ A kotrási anyag elhelyezése (tóparton, mesterséges 

szigetben, parti feltöltésben, víz alatti zsákos elhelyezés) 

Feldolgozás utáni elhelyezés, a zagyterek karbantartása, 

ürítése



A kotrás hatékonyságának értékelése

Az üledék jellemzőinek vizsgálata kotrás előtt és után

- Szervesanyag tartalom (LOI)

- Üledék oxigén igény (SOD)

- Összes foszfor tartalom (TP)

- Kioldható foszfor tartalom (különféle kémiai frakcionálási módszerek)

- Biológiailag hozzáférhető foszfor tartalom (algatesztek) , BAP

Legegyszerűbb lenne a TP vizsgálata, azonban ez legtöbbször nem konkluziv,

különösen vékonyréteg (lepel) kotrás esetében.

A kémiai frakcionálási módszerek az üledék különböző foszfor formáit vizsgálják

(fizikailag adszorbeált P, vashoz, alumíniumhoz kötött P, stb. Tipikus frakcionáló 

oldószerek az ammónium-klorid, ammónium-karbonát, nátrium-hidroxid, sósav, 

kálium klorid, esetsav-ammónium acetát puffer, EDTA,  nátrium-citrát, nátrium-

dithionit, stb. 

Probléma, hogy a kémiailag szeparált frakciók mennyiségei kevéssé korrelálnak az 

algatesztekkel kapott mennyiségekkel

Továbbá, az algatesztek sem reprodukálják a valós, tavi körülmények között

lejátszódó táplálék-hálózati folyamatokat, a valójában hozzáférhető BAP értékeket.





Development of eutrophication – decades of 

irresponsible environmental policy



No significant algae bloom since 2002!

so we can sit back…



But!

A tale of the unexpected… 

A massive algae bloom developed at the end of 

August and beginning of September, 2019 



Algae bloom in Lake Balaton in 2019



Reasons
1) Internal phosphorus load (from the lake sediment)

2) Long hot period with high water temperature
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