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1981-ben indult meg a Balaton komplex környe
zetföldtani kutatása, melynek első szakaszában 
aktuálgeológlal vizsgálatok folytak a tavon, A kutatás 
ezen fázisának célja a jelenkori üledékképződési 
viszonyok és a sekélytavi karbonátos üledékek diage
nezisének tanulmányozása volt. A módszertani kuta
tásként induló aktuálgeológial téma 1986-tól a tó 
fejlődéstörténetének és az ökológiai körülmények 
változásának megismerésével egészült. ki. Ezzel a 
kutatások szervesen illeszkedtek a „Balaton kiterjesz
tett üdülőkörzetének komplex földtani kutatása" c. 
MÁFI témához, továbbá más intézményeknek a tó 
eutrofizációját, illetve fellszapolódását vizsgáló pro
jektjeihez. A terepi munkálatok 1991 végére befeje
ződtek, melyek során megtörtént: (1) több mint 370 
km hosszú geofizikai szelvény lemérése, (2) 33 db 
mederfúrás lemélyítése, (3) a geofizikai szelvények 
kiértékelése és eredményeik alapján a Balaton iszap
vastagsági és a tóaljzat szeizmo-akusztikus-tektonlkai 
térképeinek megszerkesztése (l:50 000-es méret
arányban); (4) a fúrások mintegy felének komplex 
anyagvizsgálata.

1992—93 során tovább folytatódtak a koráb
ban begyűjtött minták laboratóriumi vizsgálatai és 
megkezdődött a vizsgálati eredmények komplex 
kiértékelése és Integrált értelmezése. A két év alatt 
konkrétan a következő tevékenységek zajlottak:

1. Elkészült hat db fúrás (a Tó-17.. 18., 19.. 22.. 30. 
és 33.) geokémiai vizsgálata. A korábbi és a most 
született eredmények szervesen beilleszkedtek az 
ásvány- és kőzettani vizsgálatok értékelésébe és köz
vetve segítették a paleoökojógiai kiértékelést is.

2. Befejeződött a mederfúrások mintáinak ás
vány—kőzettani (DTA és röntgen) vizsgálata és 
azok kiértékelése, melyek eredményeivel bizonyí
tást nyert a karbonát ásványok megjelenésének 
sokszínűsége és kirajzolódott ezen ásványok térbeli 
(mélység és medencebell) elterjedése.

3. Nagy lépésekkel haladt előre a tavi fúrás- 
minták paleontológiái feldolgozása, nyolc fúrás 
palynológiai, Dlatoma, Ostracoda és Mollusca 
vizsgálatának elkészítésével. Az eredmények Integ
rált kiértékelése a geokémiai, ásványtani és föld
tani adatokkal azonban már az elkövetkező esz
tendők feladata, mely elősegíti a teljes Balaton és 
térségének paleoökológiai rekonstrukcióját. Első 
lépésben a Keszthelyi-öbölben és a Szigligeti-öböl
ben mélyült fúrások anyagvizsgálata készült el, mivel

The complex environmental geological survey of 
the Balaton area started in 1982. During the first stage 
of the work, actual geological observations were 
carried out on the lake. The aim of this phase was to 
study the present processes of sedimentation and the 
diagenesis of the shallow lacustrine carbonate sedi
ments. The project started as a methodological sur
vey, but it has been completed by studying the de
velopment and upset of ecological equilibrium of the 
lake from 1986. This research fit into another program 
of the Survey, entitled "Complex Geological Investi
gation of the Balaton Suburban Area". It also corre
sponded to research of eutrofication and silt deposi
tion of other institutes. Field work finished by the end 
of 1991. During this work (1) more than 370 km geo
physical loggings were performed (2) 33 boreholes 
were drilled on the basement of the lake (3) the 
geophysical profiles were evaluated, and based on 
the interpretation, mud thickness, seismoacoustical 
and tectonic maps, were edited for the basement at 
1:50 000 scale (4) the complex laboratory investiga
tion of half of the drillings was ready.

Laboratory. analyses of the previously col
lected samples continued in 1992—93. Interpre
tation of the data has also started. During the 
past two years the following activities were car
ried out:

1. Geochemical investigation of 6 boreholes 
(Tó 17., 18.. 19., 22.. 30. and 33.) was finished. The 
previous and recent results suited the interpreta
tion n.v de by mineralogical and petrological in
vestigations and indirectly helped the pa- 
laeoecological evaluation.

2. The mineralogical and petrological (thermal 
and X-ray) analyses of the cores from the base
ment of the lake have finished. The results proved 
that many carbonate minerals were present in the 
mud and their horizontal and vertical distribution 
were outlined.

3. The palaeontological interpretation of the 
core samples furthered the palynologlcal invest- 
gation and determination of the Diatoma. Ostra
coda and Mollusca fauna of eight boreholes. The 
integral evaluation of the data together with the 
results of the geochemical, mineralogical and 
geological investigations will take place during the 
coming years. Hopefully this research will promote 
the palaeoecological reconstruction of the whole
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3. ábra Komplex földtani kutatások helyszínrajza
1. Mederfúrás. 2. geofizikai szelvény

Fig. 3. Locality of complex geological Investigations
1. Drilling In the channel. 2. Geophysical profile

az utóbbi két év során e térségben romlott roha
mosan a víz minősége és erősödött a feliszapoló- 
dás üteme. Kísérletképpen a Tó-31. fúrás őslénytani 
eredményei alapján elkészült a Keszthelyi-öböl és 
környezetének éghajlati és ökológiai fejlődéstörté
neti rekonstrukciója.

4. Elkészült néhány reprezentatív Izotóp- 
geokémiai kutatás a balatoni Iszapmintákon, az 
ATOMKI (Debrecen) és az Országos Élelmiszer Vizs
gáló Intézet Radiológiai laboratóriumának bevo
násával. 180  Illetve ,3C Izotóp vizsgálatok készültek 
két fúrás Iszapmintálnak autochton karbonátjain és 
az iszapba zárt Gásfropodák karbonátvázán, to
vábbá a Balaton vízgyűjtő területén előforduló 
karbonáttartalmú földtani képződményeken. A 
Balaton vizének hetenkénti rendszerességgel sze
dett mintáin 180  Izotóparány, két fúrás mintáinak 
szervesanyagából ,3C Izotóparány meghatározá
sára is sor került. Ezek a vizsgálatok a paleo- 
ökológlai és paleoklimatológial kiértékelések elő
segítése érdekében készültek. A tavi üledékek 
korbesorolását segítette a tőzeges képződmények 
radiokarbon korának meghatározása. A fenti izo
tóp-geokémiai vizsgálatok eredményeiről és kiér
tékelésükről átfogó tanulmány készült.
5. A Balaton egyre Inkább romló állapota miatt 
1992-ben megindult a „Balaton regionális tervének 
felülvizsgálata" c .—kormányprogram. Az ehhez 
történő szakpnai feladatok kutatási prog 
ramjavaslat .formájában kerültek összeállításra, a 
„Balaton régió környezetföldtani kutatatása" címmel.

A Balaton komplex földtani kutatása során a 
kitűzött feladatok megoldása érdekében, több új 
módszer bevezetésére került sor. Ezek közül Igen 
hatékonynak bizonyultak az Izotóp-geokémiai vizs
gálatok, melyek eredményességűkkel az 1992—93. 
évi kutatások közül különös mértékben kiemelked
nek. Segítségükkel sikerűit néhány, a Balaton kör-

Balaton region. Laboratory analyses of the sam
ples from the boreholes in the Keszthely and Szigli- 
get Bays were ready first, because water quality 
was steadily deteriorating and silt deposition was 
increasing in these two parts of the lake. Based on 
the palaeontological results of Tó 31. borehole, the 
climatological and ecological development of 
the Keszthely Bay and its surrounding area were 
reconstructed.

4. Some representative Isotopic-geochemical 
analyses were carried out on mud samples in co
operation with the Institute of Nuclear Research of 
the Hungarian Academy of Sciences and with the 
Radiological Laboratory of the National Food Re
search Institute ,80  and ,3C stable Isotope content 
were measured for the autochtonous carbonates 
and Gastropod shells of the mud from two bore
holes as well as some other carbonates In the 
catchment area of the lake. 180  stable isotope 
ratio of the water was analyzed every week. ,3C 
was determined in the organic fraction o f. two 
boreholes. These analyses promote the pa- 
laeoecological and palaeoclimatologlcal Inter
pretations. MC dating of peat sediments helped to 
interpret the age of other lacustrine sediments. A 
separate study discussed the results of thet. iso
topic-geochemical investigations.
5. The condition of the lake was deteriorating, so a 
government program started in 1992, entitled 
"Revision of the Regional Ran of Lake Balaton". 
The professional tasks of the revision were compiled 
to a research project with the title “Environmental 
Geological Investigation of the Balaton Region".

Some new methods were established during 
the complex geological Investigation of Lake 
Balaton. The most Informative were the Isotopic- 
geochemical analyses which had outstanding 
results in 1992—93. They helped to answer some



nyezeti állapotával összefüggő kérdésre választ kapni (a 
fellszapolódás sebessége, az iszap fizikai tulajdonságai, 
víz alatti mozgása stb), Illetve a korábbi Ismereteket 
gyarapítani és pontosítani (a Balaton keletkezési kora, 
környezetének klíma-rekonstrukciója stb).

A legfontosabb eredmények a következők: (1) A 
Balaton területén a tőzegesedés a Bölling 
posztglaciális elején indult meg. de ez a folyamat a 
tó egyes részmedencéinek területén Időben kb. 1500 
évig elhúzódott és az Aller0dben volt a legelterjed
tebb. (2) A Balaton autochton karbonát üledékein és 
a Gastropodák karbonát vázán mért ,sO izotópará- 
nyokból jól nyomonkövethető az éghajlat fokozatos 
felmelegedése a holocén kezdete óta. (3) A balatoni 
üledékek karbonáttartalmának túlnyomó része hely
ben képződött (autochton) és csak kisebb része szállí- 
tódott be a vízgyűjtőről. (4) A Balaton vizének intenzív 
párolgása miatt annak oxigénlzotóparánya közelít a 
tengervízéhez és jelentős mértékben különbözik a 
magyarországi folyók vize és a csapadékvíz megfele
lő értékétől. (5) A tó vízének oxigénizotóp arányában 
jól láthatók az időjárás évszakos változásai. (6) A.bala- 
toni iszapban meglévő szervesanyag egy része a 
korábban felhalmozódott biológiai szén újrafelhaszná
lásából származik. Ez a folyamat a tó kialakulása óta 
tart. ami a ,3C izotóp iszapban történő relatív feldúsu- 
lásával jár. (7) A Balaton iszapjában jól nyomon- 
követhetők az 1950-es évektől napjainkig légkörbe 
kerülő mesterséges radioizotóp szennyeződések. 
Megjelenésükkel és maximum csúcsaikkal meghatá
rozható volt az Iszapfelhalmozódás sebessége.- ami 
nyugodt hidrológiai körülmények mellett 5— 14 
mm/év értékek között mozog a mérési pontok helyé
nek függvényében. A feliszapolódás mértéke Időben 
Is változó, ugyanakkor bizonyos helyeken (pl. az északi 
part mentén) az utóbbi években rohamosan emel
kedő trendet mutat: 20—60 mm/év. A Balaton né
hány pontján víz alatti üledékelhordás, máshol ennek 
akkumülálódása Is végbemegy. A mérések tanúsága 
szerint a balatoni viharok hatására max. 2—3 cm 
vastagságú réteg kávarodik fel.

Összefoglalva: Az 1993. év végére teljesen befe
jeződtek a terepi munkák és 90%-ban elkészültek a 
laboratóriumi vizsgálatok. Az eredeti terveknek meg
felelően-az elkövetkező két év feladata lesz az ered
mények végleges összesítése és integrált kiértékelése 
összefoglaló jelentés formájában. A téma aktualitása 
és az ezidáig arra fordított mintegy 20 M Ft az ered
mények összefoglalása után és közben azok minél 
szélesebb szakmai és társadalmi körben történő 
megismertetésére késztetnek. -

1992— 1993 között sor került az eredmények 
bemutatására több hazai és nemzetközi rendez 
vényen: külföldön hat előadáson (Uppsalában 3. 
Koppenhágában 2. Lundban 1) és három poszter
bemutatón (Franciaroszág. Szlovákia. Hollandia), 
valamint öt hazai rendezvényen (közülük kettő 
nemzetközi volt) előadásokkal, illetve poszterekkel. 
Megtörtént két COST projekt-javaslat összeállítása 
és benyújtása Brüsszelbe. A témában holland 
egyetemisták, továbbá angol és finn delegációk 
fogadására került sor a szakmai programjaik ösz- 
szeállításával és megszervezésével.

important questions connected with the state of 
the environment of the lake (velocity of silt de
position, physical properties of the mud and Its 
subaqueous movement etc.). Our previous 
knowledge about the Lake Balaton also be
came more enriched and precise due' to the 
sfable Isotopic analyses (age of the lake, pa- 
laeoenvironmental and palaeoclimatologlcal 
reconstruction etc.).

The most important results are the following: (1) 
The process of peat formation started at the begin
ning of the Bolling post-glacial period, lasted some 
1500 years in certain sub-basins, and was the most 
widespread during the Aller0d period. (2) lsO data of 
the autochtonous carbonate sediments and the 
Gastropod shells indicate an increasing warming In 
the climate since the beginning of the Holocene. (3) 
The carbonate sediments of the lake are mainly 
autochtonous, a smaller part was transported from 
the catchment area. (4) As a consequence of the 
Intensive evaporation, the oxygen isotopic ratio of 
the lake's water is similar to the seawater, and signifi
cantly differs from the rivers and meteoric water in 
Hungary. (5) Oxygen Isotopic ratio of the lake's water 
reflects the seasonal changes of the climate. (6) The 
organic frac- tion of the mud partly originates from 
the previously accumulated organic carbon. This 
process has endured since the development of the 
lake and causes a relative enrichment of ,3C In the 
mud. (7) The artificial radioactive contaminations that 
have been released to the atmosphere since 1950 
are easy to detect in the mud. Their occurence and 
maximum peaks of distribution made it possible to 
determine the rate of mud accumulation, which was 
5— 14 mm/year under calm hydrological' circum
stances depending on the observation sites. The rate 
of silt deposition also changes with time, but It has 
drastically Increased (20—60 mm/year) In some parts 
(e.g. along the northern cost) during the past few 
years. Subaquaous washout may happen in some 
parts and sediment accumulation in others. Accord
ing to the measurements, storms affect only the up
per 2—3 centimetres of the mud.

By the end of 1993 field work was finished and 
laboratory analyses were 90% completed. Accord
ing to . ne original plans, the tasks of the next two 
years will be the evaluation of the data, their In
tegral interpretation and the preparation of a final 
report. The relevance of the survey and the 20 
million Forints that have been spent to research 
until now urge us to summarize the results and 
make them widely known.

Results were represented at several congresses 
In Hungary and abroad In 1992—93: six oral presen 
tatlons were given abroad (three in Uppsala, two 
in Copenhagen, one in Lund) and there were 
three-posters In France, Slovakia and the Nether
lands. We have participated In five conferences 
including two International with presentations and 
posters. Two COST project plans were compiled 
and sent to Brussels. University students from the 
Netherlands and delegations from England and 
Finland were welcomed. -


