Az éltető víz
Ön itt áll

Kis helyi vízrajz
Felsőörs teljes területe a Balaton vízgyűjtőjéhez tartozik. Legjelentősebb
vízfolyása a mellettünk csörgedező Malom-patak (Malom-völgyi-patak,
Malom-völgyi-séd), melynek vize a Lovasi-séden keresztül jut a
Balatonba. Régen több vízimalom is működött a völgyben, a patak innen
kapta a nevét.
A Malom-patak mentén találhatók a falut ellátó ivóvíz-kitermelő kutak. A
patak vízhozama szorosan összefügg a kutakból kitermelt ivóvíz
mennyiségével. A ‘90-es években a vízkitermelés még olyan intenzív
volt, hogy a patak rendszeresen kiszáradt, az utóbbi években
szerencsére a patak vízutánpótlása folyamatos.
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A víz természetes körforgása
A malom-völgyi vízbázis területén lehulló csapadék a felszín közeli dolomités mészkőrétegek repedései mentén lefelé szivárog, ezáltal kialakul a
kőzetben tárolt és abban áramló karsztvíz. A forrásként előbukkanó
karsztvíz a völgyekben futó ereket és patakokat táplálja, a Lovasi-sédben
egyesülő patakok vize végül a Balatonba kerül. A tóból elpárolgó vízből
esőfelhők képződnek, a lehulló csapadék ismét visszakerülhet a vízbázis
területére.

A víz módosított útvonala
A Malom-völgyben lévő ivóvíz kutak a karsztvíz készletet csapolják meg és
Felsőörs kizárólagos vízellátását jelentik. A kitermelt karsztvizet szivattyúk
juttatják a falu vízellátó rendszerébe. A falu ivóvíz szempontjából nagyon jó
természeti adottságokkal rendelkezik és teljesen önellátó.

Mi lesz a szennyvízzel?
A felsőörsi háztartásokban az értékes ivóvíz szennyvízzé alakul, amely
tisztítás nélkül nem engedhető vissza a természetbe. A keletkező szennyvíz
csatornarendszeren keresztül jut a balatonfűzfői szennyvíztisztító telepre,
ahol fizikai, kémiai és biológiai tisztításon megy keresztül. A telepről a
tisztított szennyvíz a Séden és a Sárvíz–Malom-csatornán keresztül a
Sióba, végül pedig a Dunába kerül. A szennyvíz így kikerül a Balaton
vízgyűjtőterületéről, csökkentve a tó szervesanyag-terhelését és
vízutánpótlását.

Ivóvízkút a Malom-völgyben

A balatonfűzfői szennyvíztisztító
madártávlatból

Az ivóvíz minősége Felsőörsön
A felsőörsi karsztvíz kezelés nélkül fogyasztható, minősége kifogástalan,
csak fertőtlenítésére van szükség. A nagy kalcium- és magnéziumtartalmú,
kemény víz segít megőrizni egészségünket, fontos szervezetünk számára
a fogak és a csontozat épségben tartásához. A felsőörsi ivóvíz fontosabb
jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza.
Jellemző

Vízminőség

Határérték

Összes keménység (nk0)
pH

25,5

5 – 35

7,3

6,5 – 9,5

KOI (O2/l)

0,5

5

Arzén (µg/l)

< 10

10

Ammónium (mg/l)

<0,06

0,5

Nitrit (mg/l)

< 0,05

0,5

Nitrát (mg/l)
Szulfát (mg/l)

18,7
34

50
250

Klorid (mg/l)

8

250

Vas (mg/l)

< 0,05

0,2

Vízbázisvédelem
A 626 hazai sérülékeny vízbázisból 78 található Veszprém megyében,
ezek egyike a malom-völgyi vízbázis. A vízbázisvédelem a vízkivételi
helyek körüli, övezetes elrendezésű védőterületek kialakítását jelenti,
amelyekhez kifelé enyhülő terület-használati korlátozások tartoznak. A
belső védterületen semmilyen gazdálkodási tevékenység nem folytatható,
távolodva a kutaktól a korlátozások egyre enyhébbek. Fontos, hogy a
védterületek ne csak kijelölésre kerüljenek, hanem a korlátozások a
gyakorlatban is érvényesüljenek .
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