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Vízfolyások hordalékszállítása, mint természeti 
folyamat

- A földfelszíni- és a medererózió

- A lebegtetett és görgetett ásványi    
hordalék és a mederanyag kapcsolata



A mederalakítás szabadságfokai

A folyó természetes állapotban szabadon változtatja:
medrének méreteit (szélességét, mélységét), 
medre helyzetét, 
kanyargósságát (meanderei alakját),
esését.
Mellékágakat fejleszt, vagy elhagy.
A szabályozás mindettıl megfosztja, csupán a mélységét 
változtathatja (kimos, medrét burkolja, zátonyt épít).



Az „egyensúlyi” meder

Egy folyószakasz dinamikai egyensúlyban van, amíg a 
felülrıl érkezı hordalékot lerakódás nélkül tovább tudja 
szállítani és nem is növeli azt helyben kimosott 
mederanyaggal. Ez az ideális mederállapot igen ritkán áll 
elı és a meder váltakozva mélyül, illetve töltıdik.

A vízlépcsık hatása a hordalékszállításra
A fımederbe épített duzzasztómő a felülrıl érkezı
görgetett hordalékot teljes egészében, a lebegtetettet 
részben lerakódásra kényszeríti. A vízlépcsıt elhagyó, 
hordaléka zömétıl megszabadult víz a gát alatt rövidebb-
hosszabb szakaszon kimélyíti a medret. A kimosott 
mederanyag zátonyokat alkotva lassan halad lefelé.



A mederkotrás és következményei

- A gépi kotrás drasztikus beavatkozás a folyómedrek 
életébe és szabályozott folyókon az egyetlen megmaradt 
szabadságfokuktól, mélységük önálló változtatásától is 
megfosztja azokat. 

- Megbontja a meder kialakult természetes burkolatát és 
ezáltal túlzott mértékő kimélyülést okozhat.

- A hajózóút fenntartása céljából végzett gázló-, illetve 
zátonykotrások általában kisebb mértékőek, a Duna 
görgetett hordalékhozama idıvel pótolja a kivett 
mederanyagot. Az (építı)ipari alapanyag kinyerésére 
irányuló óriási mértékő kavics- és homokkitermelés 
alapvetıen  megváltoztatja a meder alakulását,  
mélységviszonyait  és csökkenti a kisvízszinteket. 



IPARSZERŐ KAVICSBÁNYÁSZAT

A múlt század 70-es éveiben megindult magyar és 
csehszlovák gyári lakásépítési program fı alapanyag 
forrása a Duna-meder kavicskincse lett, aminek 
szemösszetétele a Szap és Szob között különösen 
megfelelt a betonkészítés céljainak.
Különbözı számítások szerint a Duna teljes magyar 
szakaszán mintegy 64 millió m3 mederanyagot kotortak ki 
1965 és 1990 között, ennek kb. a felét Komárom és 
Nagymaros között. Ezt a nyilvánvaló túlkotrást a Duna 
még a vízlépcsık elıtti görgetett hordalék hozamával 
sem tudná pótolni, mert az 25 év alatt csupán 2,5 millió
m3-t jelentene.  Az ebben az idıszakban hazánkban épült 
panellakások kavicsszükséglete, 30 millió m3 volt és 
zömmel 1971-1985 között jelentkezett és csúcsa 
megegyezett a kotrások ütemének csúcsával.



A fenti ábra szerint a kavicskitermelés Komárom és Szap között volt a 
legintenzívebb a határszakaszon. Jelentıs kotrások folytak azonban a 
Budapest alatti Duna- szakaszon is, fıleg Dunaföldvárig.



A HORDALÉK ÉS AZ IPARI 
SZENNYEZİDÉSEK

A folyókba bocsátott ipari szennyezıdések egy része, 
elsısorban a nehézfémek elektrosztatikusan kötıdnek a 
lebegtetett hordalék finomabb szemcsefrakcióihoz. Velük 
együtt mozognak és rakódnak le, míg újra lebegtetett 
állapotba nem kerülnek. Az oldott szennyezıdések a 
nagyobb hordalékszemek felületén is megtapadhatnak.

Mindez felveti a hordalék-minıség fogalmát és a  kotrással 
a parti sávokba kerülı hordalékanyag ilyen irányú
vizsgálatát is. A kitermelhetı mederanyag mennyiségi és  
minıségi határértékeinek megállapítása és betartatása 
jelenti a ma még szokatlan, de szükségszerő hordalék-
gazdálkodás fogalmának meghonosodását a folyami 
vízgazdálkodás  keretén belül.



Az ábra bemutatja, hogy a folyami hordalékkal kapcsolatos
kérdések hogyan illeszkednek a vízi  ökológiai rendszerbe.



A FOLYÓK HIDRO-ÖKOLÓGIAI 
SZEMLÉLETE

A nagyobb vízügyi létesítmények környezeti 
hatástanulmányainak fejlesztése és korszerőbbé tétele a 
vízügyiek és az ökológusok szorosabb együttmőködését 
teszi szükségessé.  Fontos lépés e cél felé egymás 
szakterületének, közös érdekő alapfogalmainak 
megismerése, együttes terepi méréseken alapuló közös 
tanulmányok publikálása. Erre számos külföldi példa 
található az utóbbi évek szakirodalmában.

A felsıoktatásban a kreditrendszer és a tanügyi reformok 
nálunk is elısegíthetik a két szakterület mővelıinek 
közeledését már tanulmányaik idején.



ÖSSZEFOGLALÁS
• A Duna magyarországi szakasza szabályozott 

középvízi medrében is kapcsolatot tart fenn az élettelen 
és a szerves vízi ökoszisztémák  között.

• A felsı szakasz jelentısen csökkent hordalékszállítása 
miatt képtelen pótolni a mederkotrások által kiemelt 
kavicskészletét, ezért a parti vízkivételek, valamint a  
hajózás igényei ismételt szabályozási beavatkozások 
ellenére is csak korlátozottan teljesíthetık.

• Szükséges, hogy a jövıbeli szabályozási terveket csak 
hidro-ökológiai alapon, mindkét szakterület kívánalmait 
tekintetbe vevı rendszerszemlélettel lehessen 
kidolgozni és megvalósítani! Ez elsısorban a fiatal 
szakemberek megtisztelı feladata.
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