




Vízfolyások és állóvizek (42 víztest) 

1. Vízfolyások és állóvizek szabályozottsága   
•  Túlszabályozott, egyenes medrek, váltakozó sebességű terek hiánya 

(csaknem minden víztesten) 
•  Zonáció hiánya ( 21 db víztest) 

•  Hosszirányú átjárhatóság hiánya (halastavak, szivattyútelepek 25 db 
víztest) 

•  Vízkészlet gondok a lecsökkent vízhozam miatt (északi vízgyűjtő) 

2. Tápanyag és szervesanyag terhelés  
•  Belterületi diffúz  szennyezés (16 db víztest) 

•  Diffúz mezőgazdasági szennyezés ( 5 db víztest) 

•  Nem megfelelő halgazdálkodási gyakorlat 







Víztestek  Módosíto-ság/létrehozás oka 

Erősen módosított  

Burnót patak  Völgyzárógátas halas tavi hasznosítás belterületi mederburkolat  
Boronkai-patak  Völgyzárógátas tározó 

Büdösgáti-víz alsó  Külvizek átvezetése a sík parti területen, művi töltésezett mederben 
Endréd-patak  Külvizek átvezetése a sík parti területen, művi töltésezett mederben 
Halsok-árok  Völgyzárógátas halas tavi hasznosítás és duzzasztó mű 

Jamai-patak torkolat  Külvizek átvezetése a sík parti területen, művi töltésezett mederben 
Jamai-patak  Völgyzárógátas halas tavi hasznosítás  

Koroknai vízfolyás (Határkülvíz) alsó  Külvizek átvezetése a sík parti területen, művi töltésezett mederben 
Köröshegyi-Séd  Völgyzárógátas halas tavi hasznosítás és duzzasztó mű, belvíz 

Nyugati-övcsatorna  Külvizek átvezetése a sík parti területen, művi töltésezett mederben 
Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-

csat.)torkolati szakasz 
Külvizek átvezetése a sík parti területen, művi töltésezett mederben 

Pogányvölgyi-vízfolyás(Keleti-Bózót-
csat.) középső 

Völgyzárógátas halas tavi hasznosítás a vízest alsó harmadában, 

Pogányvölgyi-vízfolyás(Keleti-Bózót-
csat.) és mellék vízfolyásai 

Völgyzárógátas halas tavi hasznosítás a vízest alsó harmadában, 

Sári-csatorna észak  Völgyzárógátas halas tavi hasznosítás, völgyzárógát 
Sári-csatorna dél  Művi, töltésezett meder 

Táskai-külvízcsatorna  Művi, töltésezett meder 
Tetves-patak torkolat  Külvizek átvezetése a sík parti területen, művi töltésezett mederben 

Zadravár kelet és nyugati lecsapoló  Belvizi lecsapoló csatorna 

 Mesterséges víztestek 

Kétöles-patak(Viszlói-patak) alsó  Ásott, épített meder a Tapolcai öblözet lecsapolása végett 

Lesence patak alsó  Ásott, épített meder a Tapolcai öblözet lecsapolása végett 



Vízfolyások -  összesen 38 db 

Ebből 1jó, 34 nem jó, 3 adathiány miatt nem 
dönthető el 

Állóvizek – összesen 4 db 

Ebből 1 jó, 0 nem jó, 3 adathiány miatt nem 
dönthető el 

Felszín alatti vizek – összesen 11 db 

Ebből 7 jó, 4 nem jó, 0 állapota bizonytalan 

jó 
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Víztest állapot 



Jó állapot/ potenciál elérése 

Jelenleg jó 2015-ig 2021-ig 2027-ig vagy 
később 

Vízfolyások és 
állóvizek:  

5 % 21% 69% 5% 

Természetes  47% 47% 6% 

Mesterséges  40% 60% 0% 

Erősen 
módosított 

99% 1% 

Felszín alatti 
vizek: 

36% 64% 

17% 4% 

17% 
62% 
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