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Bevezetés
A tavak fokozódó igénybevétele a világ számos pontján a kémiai és ökológiai állapotuk
kedvezőtlen irányú megváltozását eredményezte, melyet a globális klímaváltozás hatásai a
legtöbb régióban tovább fognak súlyosbítani. A környezeti problémák hatványozottan
jelentkeznek hazánk jellemzően sekély, sok esetben elsődlegesen üdülési hasznosítású
tavainál. A tavak megfelelő kezelését sok esetben az állapotukkal kapcsolatos információ- és
ismerethiány akadályozza, ez fokozottan érvényes a tavak legérzékenyebb része, a tópart
esetében (Boromisza 2009). Egy tópart aktuális állapotának értékeléséhez jó támpontot jelent
a vizsgálatok időhorizontjának kiterjesztése. Ennek megfelelően szükségesnek tartottam
elvégezni a part tájalakulása szempontjából meghatározó időszak áttekintését hazánk egyik
legnagyobb (24 km2) tavánál, a Velencei-tónál.
A tájváltozási folyamatok áttekintése
A tájváltozási folyamatok áttekintése elsősorban történeti térképek, topográfiai térképek
elemzésére, a tószabályozáshoz kapcsolódó tervek áttekintésére és szakirodalmi adatgyűjtésre
épült. Elsőként a tópart természetközeli állapotát, a part karakterét alapvetően megváltoztató
folyamatokat vizsgálom, majd értékelem ezek hatásait. Tájépítészeti szempontból az utóbbi
kb. 150-200 év változásai tekinthetőek jelentősnek.
A Velencei-tó partjának karaktere a 19. század közepéig kis mértékű változásokkal volt
jellemezhető. 1880 előtt a vízszint-ingadozás 2-2,5 m volt, a tó partvonala átlagos vízállásnál
42 km volt, amely szélsőséges vízszintek esetén 5-70 km között is változhatott (Papp 1995).
A tó kezdeti – kb. 10 ezer évvel ezelőtti – vízszintje (110 m Af) 4 m-rel a mai felett volt, de a
kéregmozgások miatt az átlagos mélysége mindig 1,5 m körül lehetett (Bendefy 1971). Polgár
(1914) beszámol kemény agyagos, iszapos és nádasokkal határolt partszakaszokról egyaránt.
Sédi (1936) felmérései a part közelében (legalább 100 m távolságra a partvonaltól) az egész
tónál 1 m alatti vízmélységeket mutattak, Votisky (1934) főleg a déli, délkeleti és keleti
szakaszokon említ „lapályos partrészeket”. Karászi (1984) szerint a part- és
mederszabályozási munkák előtt a tópartot a vízszintváltozás mértékétől függően mocsári
növényzet, gyepek jellemezték. A déli part előtt többnyire keskenyebb (50-70 m) nádas sáv
helyezkedett el, míg az északi part előtt széles (150-700 m) sávot alkotott a mocsári
növényzet. A pollenstatisztikai vizsgálatok alapján a tóparton is előfordulhattak égeres lápok,
ligeterdők (Bendefy 1971), bár a szikes talajok miatt kiterjedt fás állományok valószínűleg
nem is voltak (Votisky 1934). A partok természetes vonalát a déli parton a hullámzás és a jég,
az északi parton feltöltődési folyamatok befolyásolták. A tó mederviszonyai a kéregmozgási
folyamatok, továbbá a parti feltöltődés miatt változtak (Papp 1995). Ezzel összhangban az EU
Víz Keretirányelvhez készült referencia állapot (KvVM 2009) is lankás rézsűket,
aszimmetrikus nádasövet vázol fel, partszakaszonként változó arányú zónákkal (nyílt víz,
hínár, nádasöv, sásos, rét). A domináns parthasználati formákat a halászat, nád- és
gyepgazdálkodás jelentették, de a pollenstatisztikai vizsgálatok alapján az utolsó pár száz
évben végig jelen volt a szántóföldi művelés is, elsősorban gabonatermesztés (Bendefy 1971).
A hagyományos halászati hasznosításhoz a parti nádasokba keskeny bejárókat alakítottak ki a
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vízre jutáshoz (Karászi 1984), a tókörnyéki lakosok a tavat az intenzív üdülési hasznosítást
megelőzően is használták fürdőzésre (Polgár 1914).
A déli part enyhébb lejtésű területein egy kisebb vízszintemelkedés is akár 100 m-rel távolabb
helyezhette partvonalat, mégis Dinnyés, Agárd, Gárdony települések a török hódoltságot
követően „pusztákból” újra megerősödött területei hagyományosan közelebb találhatóak a
vízhez, mint az északi parti települések (Pákozd, Sukoró) (Karászi 1984). Velence
hagyományos településmagja a síkság jellegű mezőföldi tájegység és a Velencei-hegység
határán helyezkedett el, szintén a vízpart közelében.
A Velencei-tó természetközeli part állapotának megváltoztatására irányuló jelentősebb
beavatkozások a 19. század közepéig vezethetőek vissza. A Budapest – Fiume vasútvonal
(Déli Vasút) építése (1859-1861) alapvető változást hozott a tópart állapotában, hiszen a
hidrobiológiai értelemben vett litorális régiót kettévágta, elválasztva egymástól a Velenceitavat és a „Nádas-tavat” (a mai Dinnyési-Fertő) (Pomogyi 2005). A tó melletti első két
vasútállomást Dinnyésnél és Kápolnásnyéken alakították ki (Kiss 2006). A tó körüli
területeken folytatott mezőgazdasági hasznosítás érdekei miatt többször felmerül az ingadozó
vízjárású tó lecsapolásának gondolata, végül az 1880-as évektől a felesleges vizet levezető
Dinnyés-Kajtori-csatorna kialakítása mellett döntöttek (Bendefy 1971). 1778-1787 környékén
ástak már ilyen céllal egy lecsapoló csatornát, a mai Dinnyés-Kajtori-csatorna
nyomvonalához közel, de az nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket (Bendefy 1971). A
lefolyás szabályozására Dinnyésnél bukógát (1903), majd zsilip (1928) épült (Papp 1995).
1968-75 között a Császár-víz duzzasztásával két víztározót alakítottak ki (Zámoly, Pátka). A
vízszint-szabályozás után a vízszint ingadozását 1 m-en belülire (majd 1970 után 50 cm-en
belülire) csökkentették, a parthossz ennek következtében rövidült, a parthossz változása +,10% körüli szintre redukálódott, szélsőséges vízállások esetén (Papp 1995). A jelenleg
érvényes üzemletetési szabályzat szerint az agárdi vízmércéhez (melynek „0” pontja: 102,62
m Bf) képest a szabályozási tartomány +130-170 cm.
A tóhoz kapcsolódó társadalmi igények az első világháborút követően változtak meg
jelentősen. 1918 után a felbomlott Osztrák-Magyar Monarchia korábban kedvelt fürdőhelyei
helyett új üdülési célpontokra volt szükség, amelyre a Balaton mellett többek között a
Velencei-tó is kedvező adottságokat jelentett. A 8 órás munkaidő és a fizetett szabadság
bevezetése a nyaralási szokások rendszeressé válását eredményezte, ami a Velencei-tónál az
első fürdőegyesületek létrejöttében is megnyilvánult (Kupi 2004). Polgár (1914) szerint a
budapestiek 1907-1908 óta használják fürdőzésre a tavat. 1920 körül Agárd, és Velence
térségében alakították ki az első fövenyfürdőket, fürdőtelepeket (Kupi 2004). Számos ma
üzemelő strand területét már a két világháború között is strandfürdőként használták, mivel
ezek a tájrészletek jelentősebb beavatkozások nélkül is alkalmasak voltak a fürdőzésre. Ezek a
„hagyományos” létesítmények rendszerint vasúti megállóhelyek, állomások közelében
alakultak ki. Az első partfalépítések szintén ehhez az időszakhoz kapcsolódnak, 1938-ban a
mai agárdi Napsugár strand területén 22 m hosszúságban építettek ki művi partbiztosítást a
fürdőhelyek elhabolása ellen (Papp 1995). Ezt követően Gárdonyban, Velencefürdőn és
Velence déli oldalán építettek ki partvédőműveket, amelyek együttes hossza nem tette ki az
500 fm-t (Karászi 1984). A két világháború közti időszakban tehát már jelen volt a
„klasszikus tóturizmus”, már jelentős parcellázások is megindultak (elsősorban Agárd
térségében), de a partvonal sávját még jellemzően rét, mocsári növényzet szegélyezte és
domináltak a természetes partalakulási folyamatok.
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Az igazán jelentős táji változások az 1960-as évektől indultak meg a térségben; a partvonal
sávja eddig az időszakig természetközeli állapotúnak tekinthető (Papp 1995). A Velencei-tavi
Intéző Bizottság (1958) irányításával nagyszabású, komplex, tervezett fejlesztések indultak
meg, melynek célja egy „üdülőtó” kialakítása volt (Karászi 1984). A beavatkozásokat tehát
az üdülési hasznosítás feltételeinek kialakítása indokolta, amelyek alapja az előrehaladott
bentonikus eutrofizáció jeleit mutató tó vízminőségének javítása. A feliszapolódott,
elnádasodott, hinarasodott tó nem tudta kielégíteni az üdülési igényeket (Pomogyi 2005). A
szabályozás megkezdése előtti felmérések szerint a tó medrében felhalmozódott iszap közel
10 millió m3 volt, továbbá az 1960-as éveket megelőző 40 év alatt kb. 4 km2-rel nőtt a
nádasok területe (Karászi 1984). A tópart állapotára gyakorolt hatások közül kiemelkednek a
vízszint-szabályozásra, part- és mederszabályozásra, infrastrukturális fejlesztésre (ivóvíz,
szennyvíz-kezelés) egyéb felszíni vízrendezés munkákra irányuló intézkedések. A munkák
célja a tó vízminőségének javítása, a parti területek beépíthetővé tétele, a parterózió
megakadályozása, csónakkikötők, hajókikötők kialakítása, üdülésre alkalmas nyílt
vízfelületek létrehozása volt (Bökfi 1987, Karászi 1984, Tombácz 1993). A part- és
mederszabályozási munkák közvetlenül a tó partvonalához és medréhez kapcsolódó
beavatkozások, amelyek a vízminőség javításának, illetve az üdülési hasznosításhoz
szükséges egybefüggő, közterületi szabad tópart kialakításának eszközei.
A beavatkozások, létesítmények (pl. partvédőművek típusa) helyének, jellegének
meghatározásakor figyelembe vették a tervezett hasznosítási célokat, a gyors, gépesített
kivitelezhetőséget, az érintett tájrészlet természeti adottságait (pl. vízmélység, talajviszonyok)
(Karászi 1984). A partvédő művek kiépítésénél döntően az agárdi vízmérce szerinti +160 cm
volt a mértékadó, 20-30 cm hullámmagassággal számolva +180, +190 cm-en kiépítve, egy
10-20 cm-rel magasabb támfallal. A partvédőművek tavon alkalmazott hét szerkezeti
típusából a leggyakoribb a „betonba ágyazott kőburkolatú rézsűs part” (Papp 1996). 1962-92
között megépült 17231 fm partfal, 2056 fm hullámtörő móló, 5204 fm kikötőpart, az összes
partvédőmű hossza 24491 fm, a rendezett partvonal hossza 17,73 km. Kikotrásra került 9,8
millió m3 iszap, agyag, nádgyökeres talaj, 15 km2 nádasból kikotrásra, feltöltésre került 3,8
km2 (Papp 1995), tehát a nyílt vízfelület került túlsúlyba a korábbi nádas borításdominanciával szemben.
A természetes partalakulási folyamatok (elhabolás, feltöltődés) jelentőségének minimálisra
csökkenésével a partvonal-változás egyetlen oka a vízszint-változás, amely szélsőséges
vízállások esetében sem több ±3%-nál. A feltöltött területek kiterjedése 280 ha-t tesz ki (Papp
1995), két szigetet is kialakítottak a mederszabályozás során (Cserepes-sziget, Velenceisziget), a tó területe kb. 1 km2-rel csökkent (Pomogyi 2005). A szabályozott vízszint, a
feltöltések és partbiztosítás lehetővé tették a tópart intenzív, jelentős beépítéssel járó
hasznosítását. A településfejlesztési folyamatok a nagyszabású tószabályozási folyamatokkal
új lendületet vettek. Már 1931-ben is volt egy nagyobb arányú parcellázás, melyet kisebb
tereprendezés és feltöltés előzött meg (Karászi 1984).
A Velencei-tó partjának tájkarakter változási korszakai
Vizsgálataim eredménye alapján a tóparti tájkarakter (tájkép, tájszerkezet, partmorfológia)
változásait négy korszakra bontottam. A megállapításaim összhangban vannak Papp (1995)
partalakulásra vonatkozó eredményeivel, azonban nem kizárólag a partvonal változásai
képzik a beosztás alapját. A tópart átalakulásának első korszaka – az intenzív hasznosítást
megelőzően – 1859-1880 közé tehető, amely a természetközeli tópart kiterjedését és a
partvonal-változás mértékét illetően a legnagyobb arányú változásokat hozta. A part
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átalakulásának második korszaka 1880-1962 közé esik, amely során a szabályozottabbá vált
vízszint mellett megindult az extenzív üdülési tájhasználat fejlődése. Ezt követte a tervezett,
nagyszabású tószabályozás és üdülési fejlesztés korszaka, amely 1962-1992 között
határozható meg. Az ezt követő időszak (1992-2011) ismét egymástól aránylag független,
elszórt beruházásokkal jellemezhető. Ezek részben már az előző időszakban is üdülési célra
használt területek átalakulásával járnak, ami a használat intenzitásának növekedését, a szabad
partszakaszok mennyiségének csökkenését jelzi. Ebben az időszakban szintén jól
megfigyelhető, hogy nincsenek már nagy partszabályozási beavatkozások, de a változások a
korábbi művi partbiztosítás átalakítását célozzák (pl. lidós partfal kibontás, cölöpművek
alkalmazása). Bizonyos partszakaszokat a fenti korszakok nem minden tendenciája érte el, pl.
a sukorói evezőspálya környezete jelenleg még a tószabályozások során kialakult képet
mutatja, míg a Madárrezervátum környéki partszakaszok helyenként szinte csak a vízszintszabályozással érintettek.
A tájváltozási folyamatok tájökológiai szempontú értékelése
A tópart tájalakulásának áttekintése alapján az egyes tájrendezési beavatkozások táji hatásait
értékeltem. A tószabályozási folyamat az adott korban előremutató, társadalmi, gazdasági és
környezeti szempontból is kedvező változásnak számított, ugyanakkor látható, hogy bizonyos
beavatkozások nem hozták meg a várt eredményt. Bizonyos korábbi tájalakító tevékenységek
a mai tudományos, technikai ismeretek, társadalmi igények mellett vitathatóvá váltak. Erre
utal számos feltárt ökológiai folyamat (pl.: időszakosan vízvirágzás, nádasok pusztulása),
illetve a kialakított állapot fenntartásának nehézségei egyaránt (pl.: partvédő művek
karbantartása, kikötők feliszapolódása, lásd lejjebb). A beavatkozások egyik célja, a víz
minősége – az aktuális monitoring rendszerek értékelési szempontjai alapján – bizonyos
paraméterek tekintetében „javult”; összességben kijelenthető, hogy fizikai, kémiai, biológiai
jellemző tekintetében is megváltozott (Szilágyi et al. 1989, Tombácz 1993). A tószabályozás
alapvetően átalakította a tópart morfológiai adottságait: a parti rézsű hajlását, a mederszegély
mélységviszonyait és a meder alakját, a part vonalvezetését, a partvonal tagoltságot,
gyakorlatilag megszűntette a természetes partalakulási folyamatokat (1. ábra).
A partvédő műveket az aktuális társadalmi igények, tervezett hasznosítási célok, tudományos
ismeretek és rendelkezésre álló technológiai feltételek szerint tervezték, kivitelezték. A
kialakításuk óta eltelt idő alatt a fenti körülmények szinte mindegyike jelentősen változott,
megváltozott, ennek következtében a meglévő partvédő művek több esetben a jelenlegi
tájvédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi követelményekhez már nem megfelelőek. A
partvédő művek a Velencei-tó partjának jellegét alapvetően meghatározzák. A korábban
kedvezően fogadott, egységes, áttekinthető kialakítás társadalmi megítélése megváltozott
(Papp 1995). Az anyaghasználat, vonalvezetés következtében ezek a művi létesítmények a táj
jellegéhez nem igazodó, a tájképnek egyhangúságot, ridegséget kölcsönző tájelemeknek
tekinthetőek. A jelenlegi partvédelmi megoldások a szárazföld–víz anyagforgalmában és az
áramlási viszonyokban, hordalékmozgásban is változásokat jelentettek. A partvédőművek és a
feltöltések a felszíni és felszín alatti vizek kapcsolatát, a felszín alatti vizek mozgását is
módosították. A Velencei-tó hullámzásnak kitett partszakaszain is jól megfigyelhetőek a művi
partfalak előtt felgyülemlő hordalékok (illetve hulladék), amelyek nem képesek kijutni a
tómederből a jelenlegi partvédelmi megoldások miatt. Ennek jól látható jele például a
Velencei-tó déli partján a feliszapolódó partvédő kövezéseken helyenként megerősödő nádas
sávok.
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Az élőhelyi viszonyok kedvezőtlen változása a jelenlegi üdülési hasznosítással is közvetlen
összefüggésben van, hiszen pl. a korábbi ívóhelyek elvesztése kihatással van a tó
halgazdálkodására, horgászati hasznosítására. A helyzetet jól szemlélteti, hogy Woynárovich
(1962) a tószabályozások előtt a csuka (Esox lucius) állomány túlszaporodását vetíti előre,
míg az 1970-es években a halász zsákmányban a parton ívó halfaj már csak a korábbi fogás
tized részét teszi ki (Pappné 1975), jelezve életfeltételeinek drasztikus romlását. A
természetközeli tópart puffer-funkció csökkenésének hosszú távú társadalmi, gazdasági
vonatkozásai vannak. Egy elsődlegesen üdülési – turisztikai hasznosítású állóvizet érő
szennyezések a legjelentősebb vonzástényezőnek számító adottságot károsítják.

1. ábra A Sukoró közigazgatási területén történt változások a tájszerkezet és a partvonaltagoltság jelentős módosulását egyaránt jól szemléltetik
Az üdülőnépesség tájhasználata szempontjából jelentős, hogy a vízfelület, a partvonal
elérhetősége, megközelíthetősége, hozzáférhetősége megváltozott. A parti nádasok
feltöltésével, és a járdával kombinált partvédőművek kialakításával a víz közvetlenül
megközelíthetővé vált a partvonal jelentős részén. Jelenleg a partvonal 55%-a tájhasználati
okokból (pl. fizetős strandok, kempingek) és/vagy a mocsári növényzet jelenléte miatt
korlátozottan megközelíthető, illetve 13%-a nem megközelíthető (elzárt magán területek, nem
látogatható védett természeti terület, 2. ábra). A partvédőművek számos típusa kialakításuk
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jellegéből adódóan a vízfelület fizikai elérhetőségét nem teszi lehetővé. A kialakított
partvédőművek továbbá ökológiai barriereknek (akadályoknak) tekinthetőek, amelyek a
vízfelület részleges izolációját eredményezték a környező élőhelyektől. A tó ökológiai
kapcsolatait tovább rontják, illetve a természetes zonáció kialakulását korlátozzák a parton
elhelyezkedő, partvonallal párhuzamos vonalas tájelemek: közutak, vasútvonal, légvezetékek,
övárkok, zagytöltések.

2. ábra A Velencei-tó partjának megközelíthetősége (2011)
A parthasználat szinte az egész tóparton alapvetően átalakult, a változás mértéke, jellege (pl. a
partszegély és a mederszegély eltérő intenzitású hasznosítási változásai), üteme azonban
egyes tájrészletekben igen eltérő lehet. Bár már az 1930-as években megindult az
üdülőterületek megjelenése az egykori nagyvízi mederben, a tó vízszint-szabályozása és a
parti területek feltöltése és a partbiztosítás együttesen lehetővé tették a tópart közvetlen (a
partvonaltól akár 50-100 m-re), állandó beépítését is. A parti területek beépítése a burkolt
felületek arányának jelentős növekedésében is megnyilvánult (Csima et al. 1996), amely
fokozza a felszíni lefolyást, ami hordalékok, és hozzájuk kötött különböző növényi
tápanyagok, szennyezőanyagok bemosódását teszi intenzívebb. A biológiailag aktív felületek
csökkentek, és jellemző volt a beépítéseket követő parti nádirtás is, a kilátás biztosítása miatt.
A dinamikusan fejlődő térségekre jellemző módon az infrastruktúra fejlesztése gyakran
lemaradt a beépítések ütemétől. Ez a folyamat értelmezhető a - szennyvíz-kezelés tartós
megoldatlansága miatt - jelentős kommunális szennyezőforrások megjelenéseként pufferfunkciót ellátó természetközeli területek helyén.
A partközeli beépítések hosszú távra meghatározták az érintett területek tájképi-jellegét és a
hasznosítás lehetőségeit leszűkítették. Jól példázza a fentieket, hogy számos, ma már
használaton kívül lévő épület, építmény áll a tóparton. Ezek a művi tájelemek a jelenlegi
üdülési-turisztikai hasznosítás igényeinek már nem megfelelőek, ugyanakkor a beruházók
jellemzően továbbra is a még beépítetlen területek hasznosítására törekszenek, a meglévő
létesítmények felújítása, átalakítása, funkcióváltása helyett. A közvetlen parti területek
beépítésével a partvonal megközelíthetősége megváltozott, mivel a közhasználatú parti
területek egy része magántulajdonba került. A kiépített üdülőterületek egy része
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Székesfehérvár és Budapest viszonylagos közelsége miatt fokozatosan átalakult lakóterületté,
és megfigyelhető folyamat volt az elmúlt két évtizedben a tóparti területek városiasodása:
Gárdony 1989, Velence 2004 óta visel városi rangot. A városi jelleg hatásai között kell
megemlíteni a beépítések intenzitásának fokozott növekedését, a közúti közlekedési hálózat
terhelését, a táj-, és településkép átalakulást (hagyományos építési karakter eltűnése).
A szabályozási munkák befejezése óta eltelt idő számos fenntartási-jellegű problémára
világított rá. A part- és mederszabályozási munkák célja egy pillanatnyi ökológiai állapot
rögzítése volt, ez azonban egy természetes, dinamikusan változó rendszer esetében csak
jelentős anyag és energia befektetésekkel tartható fent. A feltöltött területek roskadási
folyamatai, nem megfelelő anyaghasználat, külső mechanikai hatások következtében a
partvédőművek műszaki állapota számos szakaszon jelentősen leromlott, folyamatos javítást,
felújítást igényelnek (A Velencei-tavi partfalak állapotának felülvizsgálata 1995). Az utóbbi
évek szélsőséges csapadékviszonyai az egykori nagyvízi meder intenzív használatának
költségeit tovább emelik (pl. belterületi felszíni vizek elvezetése): a vízszint jelenlegi
üzemeltetési rend szerinti, erősen szabályozott tartása egyre több nehézséget jelent
nádgazdálkodási, halgazdálkodási, természetvédelmi, vízkészlet-gazdálkodási és vízügyifenntartási szempontból, számos tájhasználati konfliktus forrása, a Velencei-tó partjának
egyik legnagyobb problémája.
A Velencei-tavon a csónakkikötőket vízfolyások torkolatánál létesítették (pl. Csont-réti-patak,
Gárdonyi-határárok, Agárdi-árok), hogy a beérkező hordalék és tápanyag-terhelés ne
közvetlenül a tóba, hanem egy mesterséges medencébe jusson (Tombácz 1993). A
tószabályozások előtt az volt a gyakorlat, hogy a tóba benyúló torkolati hordalékkúp mentén
kötötték ki a csónakokat (Falusy Ferenc adatközlése 2011). Ez az elrendezés a csónakkikötők
erőteljes feltöltődését, hinarasodását eredményezte, amelyeknek a kotrási technológiája
jelenleg nem megoldott. A tavat elérő kisvízfolyások közül számos feltöltött területen éri el a
Velencei-tavat (pl. Koldus-árok, Sukorói-árok). A vízfolyások átvezetése a feltöltött részeken
azonban nem került megoldásra, így azok vize a feltöltött részeket elérve rendezetlenül folyik
el. A feltöltött területek felszíni vízelvezetésének megoldatlansága főleg a déli parti területek
általános problémája.
Összefoglalás
A tópart tájváltozásának értékelése során megállapítottam, hogy a természetközeli állapotú
tópart megváltozásának hatásai egyaránt megfigyelhetőek ökológiai, part-morfológiai,
környezeti, tájképi, területhasználati szempontból. A változások kiindulópontját a korábbinál
jóval szabályozottabbá vált vízszint-tartás és a Déli Vasút kiépítése jelentette. Ennek
következtében a tópart eredeti kiterjedése jelentősen lecsökkent, a korábbi nagyvízi meder
természeti adottságai módosultak, homogénebbé váltak, a partvonal-változás jóval kisebb
mértékű lett. A tóparti tájkarakter változásait négy korszakra bontottam. Az 1992-től jelenleg
is tartó periódust az üdülési célra használt területek átalakulása a használat intenzitásának
növekedése, a művi partbiztosítás átalakítása jellemezi. A tájalakítási folyamatok
tapasztalatait, a kialakult tájhasználati sajátosságokat a jövőbeni tájrendezési beavatkozások
meghatározásakor, illetve a tópart jelenlegi szabályozási, kezelési folyamatai során is célszerű
figyelembe venni.
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