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1. Szakirodalmi áttekintés
Az urbanizáció, a technológiafejlődés, a környezeti erőforrások kiaknázása, továbbá
mindezekkel szoros összefüggésben, a Földünk klímája is folyamatos „változásban” van. Az
azonban kérdéses, hogy milyen nagyságrendben van szó természetes folyamatokról, valamint
milyen mértékű az antropogén faktorok szerepe a természetes folyamatok mellett.
A hidrológiai ciklus intenzitásának növekedése következtében egyre gyakrabban fognak
megjelenni szélsőséges időjárási jelenségek, mint például aszályok, vagy éppen az
ellenkezője, heves, intenzív csapadékesemények. Az extrém csapadékos időszakok egyik
legsúlyosabb hidrológiai következménye lehet hegy- és dombvidéki területeken megjelenő
villámárvíz (angolul: flash flood).
A villámárvizek egyik jellemzője a rendkívül gyors lefutás, általános definíció szerint
összegyülekezési idejük kevesebb, mint hat óra (GEORGAKAKOS 1987; GEORGAKAKOS 2002;
GEORGAKAKOS 2006; GEORGAKAKOS és HUDLOW 1984). A villámárvizek elsődleges és
leggyakoribb kiváltó oka a tagolt felszínre lehulló nagy mennyiségű, jellemzően nagy
intenzitású csapadék, de az árvizek kialakulásához számos további természeti és egyes
esetekben antropogén paraméter járulhat hozzá.
Nagycsapadékok által kiváltott villámárvizek mind gyakoribbak nem csak világszerte,
de Magyarországon is. Dél-Dunántúlon, illetve Pécs környékén az utóbbi évtizedben több
alkalommal is voltak villámárvíz jellegű árvízi események. A legnagyobb károkat Hetvehely
község nyugati részéről jelentették, közvetlenül a Sás- és Bükkösdi-patakok összefolyásától
felfelé.
A villámárvizek előrejelzése nagyon nehéz és bizonytalan, mivel számtalan környezeti
paraméter befolyásolja a kialakulásukat, valamint azok helyszínét. A villámárvizek
előrejelzésnek egyik lehetséges módja a numerikus lefolyási modellek alkalmazása.
Azonban a modellek nagy mennyiségű, mért, vagy függvények segítségével előállított
bemeneti adatot igényelnek. Magyarországon a legjelentősebb problémát az előrejelzések
megalkotásánál az jelenti, hogy nincs megfelelő térbeli sűrűségű vízállás, vízhozammérés,
valamint nem áll rendelkezésre megfelelő hidrometeorológiai (csapadék, talajnedvesség)
mérőhálózat a kisvízfolyásoknál. Korábbi kutatások eredményei alapján (PIRKHOFFER et al.
2009) egy jól működő előrejelző rendszer felépítéséhez többek között a talajnedvesség
adatok nagy sűrűségű, gyakoriságú (időben és térben) tanulmányozása is szükséges a
folyamat parametrizációjához.
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2. Célkitűzések
A jelen dolgozatban az alábbi célokat, illetve vízgyűjtő szintű hidrológiai problémák
vizsgálatát tűztem ki:
1.

Egy ultrakisméretű vízgyűjtőn terepi monitoring rendszer kiépítése, üzemeltetése és
adatok gyűjtése, feldolgozása és elemzése. Tapasztalatok gyűjtése egy Dél-Dunántúlra
kiépítendő rendszer üzemeltetéséhez és optimalizálásához.

2.

A felszínt elérő csapadék térbeli trendjének megállapítása Dél-Dunántúli reprezentatív
vízgyűjtőre fedett és fedetlen területek esetében.

3.

A lombkorona fedettség éves lefutásának meghatározása a Pósa-völgy vízgyűjtőjében,
valamint az eredmények felhasználhatóságának vizsgálata más hasonló környezeti
adottságokkal rendelkező közép-európai kisvízgyűjtőkre.

4.

Az intercepció nagyságának meghatározása a Pósa-völgy vízgyűjtőjében, valamint az
eredmények összehasonlítása korábbi irodalmi adatokkal.

5.

Egy vízgyűjtő specifikus összefüggés felállítása a csapadék-intercepció kapcsolatra a
mintaterületen, valamint ezen adatok felhasználhatóságának vizsgálata más hasonló
környezeti adottságokkal rendelkező közép-európai kisvízgyűjtőkre.

6.

A talajnedvességi trendek meghatározása fedett és fedetlen területek esetében.

7.

Nagyfelbontású,

vertikális

elektromos

szondázási

(VESZ)

elveken

alapuló

talajvastagsági térkép előállítása a mintavízgyűjtőre.
8.

Egy AGWA alapú hidrológiai modell peremfeltételeinek empirikus úton történő
pontosítása, a talaj oldali input paraméterek, valamint a felszínhasználat és lombkorona
fedettség meghatározása a modell pontosítása érdekében.

9.

Szemi-empirikus,

vízgyűjtőspecifikus,

talajparaméterezettségű

nomogrammok

kialakítása a gyors árvízszámítás elősegítéséért.
10.

Területi csapadékkorrekciós tényező meghatározása a mérőállomás pont feletti
vízgyűjtő terület figyelembevételével.
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3. Eszközök és módszerek
3.1. Mintaterület bemutatása, a Bükkösdi-víz vízgyűjtőjének általános
jellemzése
A Pósa-völgyben (Ny-Mecsek) található mintavízgyűjtőt több szempont alapján került
kiválasztásra. Fontos alapja volt a reprezentativitás, a Közép-Európai középhegységi táj- és
környezettípusra. Részletes monitoring vizsgálatokat 2010 és 2012 között végeztem a Sáspatak egyik mellékágának a vízgyűjtőjén. A mintaterület a Fekete-víz felső folyásának
(Bükkösdi-víz,) a részvízgyűjtőjén található (1. ábra).

1. ábra A Pósa-völgyi mintaterület elhelyezkedése a Hetvehelyi mellékág (Sás-patak) vízgyűjtőjén
(Saját szerkeztés)

3.2. Monitoring hálózat általános jellemzése
A Pósa-völgyben a 2011. évben 11 adatgyűjtővel ellátott hidrometeorológiai és talajtani
mérőállomás hálózatot telepítettem, üzemeltettem. Minden egyes mérőállomás tartalmazott
egy Decagon (Pullman, WA, Egyesült Államok) gyártmányú EM50 (egy esetben EM50G
GPRS alapú adatküldő modullal felszerelt) adatgyűjtőt, 5TM TDR rendszerű talajnedvesség
szenzort és egy ECRN-100 típusú billenőedényes csapadékszenzort.
3

3.3. Fedettség meghatározása a megfigyelési időszakban
A terepi bejárások alkalmával minden esetben rögzíttettem a lombkorona fedettség
százalékos arányát, Canon 60D digitális tükörreflexes dslr (digital single-lens reflex) típusú
fényképezőgéppel. Ezek a fényképek szolgáltatták a lombkorona fedettségre vonatkozó
adatok alapjait. A fényképek automatizált kiértékelését (hisztogram) ArcGIS szoftver
környezetben (Arc GIS-Model Builder programban) végeztem el.

3.4. Az AGWA alapú Arc GIS rendszer alá épülő robosztus lefolyási modell
alkalmazása árvízi előrejelzésekben
A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) jelenlegi lefolyási modelljének
(DDVIR) fejlesztése és pontosítása jelenleg is folyamatban van. Az aktuálisan használt
modell

pontosítása

érdekében

az

AGWA

programot,

csapadék-lefolyás

modellt

(Environmental Protection Agency által fejlesztett modell) közösen az Igazgatóság
munkatársaival tervezzük integrálni. Ennek a modellnek a használhatóságát vizsgáltam a
doktori kutatásom keretein belül, három Dél-dunántúli közepes méretű vízgyűjtő (Bükkösdivíz, Karasica-patak és a Baranya-csatorna) esetében.
A modell azonban jelentős bemeneti parametrizációt igényel, így saját adatgyűjtést,
méréseket és vizsgálatokat végeztem a talajtani paraméterek, felszínborítás és az intercepció
mértékének meghatározására, pontosítása érdekében.

3.4.1. Az AGWA bemeneti talajparamétereinek meghatározása
Az AGWA talaj oldali parametrizációját három oldalról közelítettem meg: a
talajvastagság meghatározását terepi mérésekkel (Vertical Electric Sounding, VESZ), a
szemcseeloszlás meghatározását laboratóriumi mérésekkel (szitálás, lézeres szemcseeloszlás
és humusztartalom meghatározás), a genetikai talajtípus meghatározását pedig az
AGROTOPO adatok FAO talajtípussá történő konvertálásával oldottam meg.

3.4.2. Az AGWA csapadék-lefolyás modell felépítése és parametrizálása
Az ArcGIS térinformatikai szoftver alá beépülő AGWA modul lehetőséget biztosított
rá, hogy egy gyors robosztus modell segítségével kapcsolatot teremtsek a vízgyűjtőben
összegyülekező csapadék és a vízgyűjtő környezeti paraméterei között, valamint az árvízi
csúcs vízhozamokat modellezhessem aránylag kevés paraméter felhasználásával.
4

A három vizsgált vízfolyás esetében négy eltérő tetőző vízhozam értékre és négy
különböző talajnedvesség értékre végeztem el a modellfuttatásokat. Mivel a vízfolyások
különböző nagyságúak (eltérő vízállás, vízhozam), így a tetőző vízhozam értékek változtak
vízfolyásonként. A különféle variációkon keresztül (csapadékmennyiség és a csapadékhullás
ideje) elért azonos tetőző vízhozam értékek nomogrammokat formájában ábrázoltam.

3.4.3. Mértékadó vízhozamok számítása, észlelt adatok alapján
A kiválasztott vízfolyásokra, a Műszaki Hidrológiai program használatával kerületek
meghatározásra a kitüntetett visszatérési valószínűségű vízhozamok (5, 10, 20, 33, 100 év).
Minden egyes grafikon esetében feltüntettem az 1:1 vonalat, mely segítségével gyorsan és
egyszerűen szemlélteti, hogy a módszer, alul, vagy túlbecsüli az értékeket (BALATONYI et al.
2013b).

3.4.4. Vízgyűjtő-specifikus
megállapítása

területi

csapadék

korrekciós

faktor

A kívánt tetőző vízhozam eléréséhez megadtam a csapadékesemény során lehullott
csapadék mennyiségét (mm-ben). A mért tetőző vízhozam érték eléréséhez minden esetben a
mért csapadékmennyiségnél kevesebb bementi csapadékadat beadását igényelte a lefolyási
modell. Ez alapján a modell túlbecsüli a tetőző vízhozam értékeket.
A modellfuttatás számára szükséges bemeneti csapadékadatra vonatkozóan bevezettem
a Bükkösdi-vízre, illetve két további Dél-dunántúli, hegy- és dombvidéki vízfolyásokra
vonatkozóan (Baranya, Karasica) egy területi szorzót, egy vízgyűjtő-specifikus területi
csapadék korrekciós faktort.
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4. Eredmények
A célkitűzésekben megadott pontok alapján a disszertációmban kitűzött és elért
eredményeket az alábbiakban foglalhatók össze tételesen.
1. Egy ultrakisméretű vízgyűjtőn terepi monitoring rendszer kiépítése, üzemeltetése és
adatok gyűjtése, feldolgozása és elemzése. Tapasztalatok gyűjtése egy DélDunántúlra kiépítendő rendszer üzemeltetéséhez és optimalizálásához
A 2011. évtől kezdődően folytak mérések a Nyugat-Mecsekben található Pósa-völgyi
mintavízgyűjtőben. A monitoring rendszert 11 Decagon gyártmányú mérőállomásból állt. A
mérőállomások felett 2-4 hetes intervallumokban lefényképeztem a lombkoronát, majd
ArcGIS szoftverkörnyezetben kiszámítottam a lombkorona fedettséget.
A disszertációmban célirányosan lefolyás és mélyebb szintű kisvízgyűjtő elemzésekhez
gyűjtöttem adatokat, ezeket homogenizáltam, összesen közel 1.650.000 adatsort (csapadék,
talajnedvesség) dolgoztam fel. A gyűjtött csapadék, talajnedvességi és borítottsági
információk biztos alapot képeztek a három, lefolyást befolyásoló paraméter területi és
időbeli eloszlásának megismeréséhez a Pósa-völgyi kisvízgyűjtőben. A maximális számú, 11
db monitoring állomás 2011 májusa és 2011 szeptembere között működött, ezen kívül
többször voltak adathiányok, főként rongálás miatt (2. ábra).

2. ábra Rögzített és adathiányos csapadékadatok időszakok a monitoring évében (2011)
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A nagy térbeli sűrűségű adatbázis létrehozása tette lehetővé a Dél-Dunántúlra AGWA
alapú csapadék-lefolyás modell parametrizálását. A vízgyűjtő kis területe ellenére a
mérőpontokon rögzített csapadékadatok alapján szignifikáns különbségek jelentkeztek az
egyes mérőpontokon mért adatai között. A jelentős térbeli különbségek részben a
csapadékmérő edény feletti eltérő sűrűségű lombozatra, részben pedig a területi
csapadékeloszlás különbségeire volt visszavezethető.
2. A felszínt elérő csapadék térbeli trendjének megállapítása Dél-dunántúli reprezentatív
vízgyűjtőre fedett és fedetlen területek esetében

A csapadékmennyiségére vonatkozóan megállapítottam, hogy a legtöbb 2 mm alatti (a
csapadékesemény alkalmával esett összmennyiség (1. táblázat) az 5. mérőponton esett.
Összesen 117 darab 2 mm alatti csapadékesemény volt a megfigyelt időszakban. Az általam
választott kategóriák alapján, a legtöbb, 10 mm-t meghaladó csapadékesemény a 7.2
(fedetlen) mérőponton, 13 alkalommal került rögzítésre.
1. táblázat A csapadékesemények mennyiségi eloszlása a lehullott csapadékösszegek alapján a mérőpontok
között 2011. évben a Pósa-völgyben
Mérőpont Összes
2-nél
2-3
3-4
4-5
5-10
10-nél
Σ db
esemény kisebb
között
között
között
között
nagyobb
1.
81
37
11
12
5
6
10
81
2.

63

41

6

4

2

4

6

63

3.

124

98

10

3

2

8

3

124

4.

39

23

6

3

1

3

3

39

5.

146

117

9

5

6

6

3

146

6.

60

39

5

3

2

6

5

60

7.1

91

54

5

5

8

14

5

91

7.2

127

70

11

7

9

17

13

127

8.

44

30

5

2

4

2

1

44

9.

127

80

11

10

8

10

8

127

10.

120

74

8

9

11

13

5

120

Σ db

1022

663

87

63

58

89

62

1022

A csapadékösszegek jelentős térbeli különbségeket mutattak a vízgyűjtőn belül minden
vizsgált hónapban (3. ábra). A legalacsonyabb értékeket a vízgyűjtő keleti és északi szélén
mértem, ahol jellemzően magasabb lombkorona borítottság volt jellemző. Márciusban és
áprilisban azonban az 5. mérőpont szigetszerűen alacsonyabb értéket mutatott, míg
jellemzően az egész mérési időszakban a 6. és a 8. mérőpontok mutattak alacsonyabb értéket.
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3. ábra Havi csapadékösszegek (mm-ben) a Pósa-völgyben 2011. március és október között
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3. A lombkorona fedettség éves lefutásának meghatározása a Pósa-völgy vízgyűjtőjében,
valamint az eredmények felhasználhatóságának vizsgálata más hasonló környezeti
adottságokkal rendelkező közép-európai kisvízgyűjtőkre

A Pósa-völgyben található gyertyános-bükkös-csertölgyes társulásban a borítottság
értékei a tavaszi minimum 19,65 %, és őszi minimum érték 13,2 % valamint a maximum
érték, 61,15% között változtak (4. ábra). Az eredményeim ismeretében, hasonló társulások
esetében a kapott értékek reprezentatívak és általánosan használhatóak a lefolyási modellek
bemeneti adatainak megadásánál.

4. ábra A borítottság éves lefutása mérőpontonként. A végső újraosztályozási eredményekből néhány irreálisan
alacsony értéket (piros karikával jelölve) nem vettem figyelembe
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4. Az intercepció nagyságának meghatározása a Pósa-völgy vízgyűjtőjében, valamint az
eredmények összehasonlítása korábbi irodalmi adatokkal

A monitoringrendszer csapadékmérői váltakozóan lombkoronával fedett, illetve fedetlen
tisztás területeken helyezkedtek el, annak érdekében, hogy a két-típusú mérőhely
különbségeiből meghatároztam az intercepció mértékét (5. ábra). A lombkoronán fennmaradt
átlagos csapadékmennyiség 5 mm volt a lombkorona teljes kifejlődését követően, amely
meghaladja a korábbi irodalmakban szereplő, lombhullató erdőkre számolt átlagos 2-4 mm-es
értéket.

5. ábra Intercepció maximális szélső felső peremfeltételének a meghatározása

A fedetlen és fedett összes (le nem válogatott) csapadék átlagok alapján elmondható,
hogy 214 mm csapadék tározódott a vizsgált időszakban a lombkoronán. Ez az érték 39.90%nak felel meg az időszak teljes csapadékösszegéhez képest, így jelentősen meghaladja a
Führer (1992) által kocsányos tölgyesben mért 23%-os értéket.
5. Egy vízgyűjtő specifikus összefüggés felállítása a csapadék-intercepció kapcsolatra a
mintaterületen, valamint ezen adatok felhasználhatóságának vizsgálata más hasonló környezeti
adottságokkal rendelkező közép-európai kisvízgyűjtőkre

Meghatároztam a Dél-Dunántúli mintaterületre egy összefüggést, amely alapján a
lombkorona feletti csapadékösszegből számolható az intercepció nagysága. Az egyenlet
alapján, a csapadékösszegből közvetlenül becsülhető a területre (illetve a Pósa-völgyhöz
10

hasonló társulással borított vízgyűjtőkre) az intercepció és bemeneti paraméterként
használható

csapadék-lefolyás

modellekben,

illetve

alkalmas

egy

adott

vízgyűjtő

vízháztartásnak részbeni jellemzésére.
I = 153.37 * P-0.793

(1)

, ahol:
I az intercepció %-ban kifejezve
P pedig a csapadékösszeg csapadékeseményenként mm-ben.
6. A talajnedvességi trendek meghatározása fedett és fedetlen területek esetében

A csapadékesemények vizsgálatakor azokat az eseményeket válogattam le, ahol
egyidejűleg kerültek rögzítésre talajnedvesség és csapadék adatok is. Azért telepítettem
többek között két mérőpontot egymáshoz viszonylagosan közel (10 méter), hogy egyéb
paraméterek tekintetében közel megegyező biotóp legyen, illetve, csak a mérőállomás felett
elhelyezkedő növényzet hatását vizsgáljam. A 7.1 (fedett) területen, csapadékesemény elején
a csapadék teljes mennyisége fennmaradt a lombozaton, majd azt telítve elkezdett
beszivárogni a talajba, ahol hirtelen emelkedni kezdett a talajnedvesség értéke. Ezzel szemben
a fedetlen mérőponton az átnedvesedési (beszivárgási) folyamat sokkal egyenletesebben
zajlott (6. ábra).

6. ábra Fedett (7.1) és fedetlen (7.2) mérőpontokon rögzített 1 perces csapadékintenzitás és a talajnedvesség
adatok kapcsolata, a Pósa-völgyben, 2011. június. 20-i csapadékesemény alkalmával

Meghatároztam a rögzített és elemzett talajnedvességi adatok alapján, hogy a fedett
területeken, a csapadékesemény elején a csapadék teljes mennyisége fennmaradt a
lombozaton, mintegy 5 mm csapadékösszegig. Ez a mennyiség, azaz ameddig tart az
intercepció és nem hullik át a csapadék a lombozaton, időelőnynek számít, illetve a lefolyási
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modellezésnél negatív előjellel, veszteségi paraméterként jelenik meg. A lombozaton történő
tározási érték, amint meghaladja a vizsgált terület társulására jellemző 5 mm nagyságrendi
értéket, úgy lehullott a talajra, s elkezdett beszivárogni a talajba, ahol hirtelen emelkedni
kezdett a talajnedvesség értéke. Ezzel szemben a fedetlen területeken ez az átnedvesedési
(beszivárgási) folyamat sokkal egyenletesebben, fokozatosan zajlott.
7. Nagyfelbontású, vertikális elektromos szondázási (VESZ) elveken alapuló talajvastagsági
adatok előállítása a mintavízgyűjtőre

A csapadék és intercepciós kutatásaim eredményei arra szolgálnak, hogy numerikus
modellek adatigényét kielégítse, azonban a valósághoz minél közelebbi eredmények
eléréséhez

szükséges

egyéb,

a

modellekbe

beépülő

paraméterek

ismerete

is,

ezértmeghatároztam a talaj vastagságát, textúráját és genetikai típusát is.
A VESZ mérések alapján, a talaj- és üledékvastagságok jelentősen meghaladták az
AGROTOPO adatbázisban található termőtalaj vastagságokat. A terepi fúrások és a VESZ
mérések segítségével gyűjtött mélységadatok meglehetősen jó egyezést mutattak. A VESZ
mérések eredményeit és értékeit befolyásolja a szemcseeloszlás, a nedvességtartalom, illetve a
szervesanyag tartalom is. A VESZ fúrások alapján kimutatható a termőtalaj és a vadózus zóna
vastagsága is, melyek a felszín alatti lefolyás és a köztesfolyás következtében
hozzájárulhatnak a megnövekedett vízszintekhez az árhullámgörbe leszálló ágában. A VESZ
mérések alapján az átlagos talajmélység 2,76 méter, ez jóval több, mint az AGROTOPO
adatbázisban szereplő 20-40 cm nagyságrendű érték, igaz ez utóbbi termőréteg vastagság
néven szerepel az adatbázisban, míg a saját méréseim tartalmazhattak laza üledékeket és
kőzetmálladékot is.
A talajminták átlagos szemcsenagysága az iszap (2-63 µm) frakcióba tartozik, mintegy
25 µm átlagos szemcsenagysággal. A minták agyagtartalma általában 10% alatti,
homoktartalmuk (63 µm feletti szemcsék) aránya pedig 20% alatti, ezáltal fizikai talajtípusuk
agyagos vályog, iszapos-vályog, vagy agyagos-iszapos vályog.
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8. Egy AGWA alapú hidrológiai modell peremfeltételeinek empirikus úton történő pontosítása, a
talaj oldali input paraméterek, valamint a felszínhasználat és lombkorona fedettség
meghatározása a modell pontosítása érdekében

A mérési eredmények alapján kapott értéket használtam fel az AGWA hidrológiai
modell pontosítása során. Az AGWA program USDA vagy FAO bemeneti talajtípusokat tud
feldolgozni. A Soil Atlas of Europe (2005) alapján feleltettem meg, a Magyarországon
használatos AGROTOPO genetikai talajtípusokat az előzőekben említett bemeneti genetikai
talajtípusokkal.
9. Szemi-empirikus, vízgyűjtő-specifikus, nomogrammok generálása a gyors árvízszámítás
elősegítéséért

A vizsgált három vízfolyásra (Bükkösdi, Baranya, Karasica) a mért tetőző vízhozam
értékek alapján határoztam meg az AGWA lefolyási modellben az vízgyűjtő releváns mérési
szelvényében elérendő négy-négy-négy kiválasztott csúcsvízhozam értékeket. A csapadék
összegén kívül, négy különféle talajnedvességi szcenáriókra modelleztem a tetőző
vízhozamértékeket. A három vízfolyás esetében ezek összesen több száz modellfuttatást
jelentettek.
A Bükkösdi-vízre modellezett adatok alapján (7. ábra) megállapítható, hogy a
parametrizált AGWA modell, a kisebb, 5 m3 s-1 értékű tetőző vízhozam értékek esetében, a
rövidebb csapadékeseményekre fokozottan érzékeny. Rövidebb időintervallumú (3; 4,5 és 6
órás) csapadék események tekintetében, ami megközelítőleg 46 és 50 mm közötti
csapadékmennyiséget jelent áll fenn a modell érzékenysége. Általánosságban megállapítható,
hogy a növekvő talajnedvességi érték esetén, egyre kevesebb csapadék mennyiség szükséges
ugyanazon mennyiségű tetőző vízhozam eléréshez. Az adott vízgyűjtőre jellemző AGWA
alapú nomogram egyedileg jellemző az adott vízfolyásra, azaz vízgyűjtőspecifikus. Az
elkészült nomogrammokról a csapadék mennyiségének és az esemény idejének ismeretében a
grafikonról leolvasható a tetőző vízhozam értéke.
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7. ábra Tetőző vízhozam értékek a csapadékösszegek függvényében (nomogram), a leválogatott nagy- és
árvízi eseményekre, a Bükkösdi-víz (Hetvehely kifolyási pont)

10. Területi csapadékkorrekciós tényező meghatározása a mérőállomás pont feletti vízgyűjtő
terület figyelembevételével

Az AGWA alapú modell jelenlegi formájában túlbecsüli a hidrológiai reakció és a
tetőző vízhozam érték nagyságát egy adott csapadékeseményre. Az AGWA alapú modell
eredményei nagyobb mértékű eltérést mutattak a mért adatokhoz képest, mint a Racionális
módszer esetében, azonban kisebbet, mint a Kollár, Koris és a Csermák-féle módszerek. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy kisebb mennyiségű csapadék megadása is elégséges volt,
ahhoz hogy az adott vízfolyásszegmensben kialakuljon a kívánt vízhozam. A vízhozam
túlbecsülése kisebb vízgyűjtőknél nem lehet jelentős, de a vízgyűjtő terület növekedésével
egyre nagyobb lesz, azonban befolyásolja a vízgyűjtő domborzata is. Ez azzal magyarázható,
hogy a csapadék térbeli heterogenitása, mozaikossága egyre nagyobb lesz a vízgyűjtő terület
növekedésével párhuzamosan. Ennek korrigálásra, azaz a csapadékok térbeli átlagolására
vezettem be egy területi csapadékkorrekciós tényezőt, a vizsgált három vízgyűjtőre (2.
táblázat). A csapadékkorrekciós tényezőt a mért és modelleredmények adatai közötti
eltérésből számoltam ki. Az eredmények alapján látható, hogy nagyobb vízgyűjtő terület
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esetén egyre kisebb lesz a területi szorzó, tehát nagyobb mértékű a tetőző vízhozam
túlbecsülése. A korrekciós tényező jelentős eltérése tapasztalható a két Mecsekbeli vízgyűjtő
és a Karasica „síkvidékibb” jellegű vízgyűjtője között, aminek magyarázata lehet a
domborzatbeli különbség is.
2. táblázat A Bükkösdi-víz (Szentlőrinc), Baranya-csatorna (Csikóstőttős) és Karasica (Villány) vízgyűjtőkre és
kifolyási pontokra meghatározott területi csapadék szorzó értékek az AGWA alapú modell esetében
Vízgyűjtő terület
Bükkösdi-víz
Baranya-csatorna
Karasica-vízfolyás
Területi szorzó
0,84
0,82
0,60
Vízgyűjtő terület
102
nagysága (km2)*
Vízgyűjtő terület
185
nagysága (km2)**
*
érvényes vízjogi engedély alapján
**
DDVIR leválogatás alapján
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462

736

473

705

5. Konklúzió
Kutatásaim beigazolták azt vízügyi körökben jól ismert tényt, hogy „minden
vízgyűjtőnek egyedi élete van”, vagyis hidrológiai és vízháztartási szempontból minden
vízgyűjtő eltérően viselkedik.

Ezt bizonyította az intercepció meghatározására számított

matematikai, empirikus összefüggés is, amely a Pósa-völgy mintavízgyűjtőben határozta meg
a csapadékösszeg és intercepció közötti kapcsolatot. Ez az egyenlet eltér a hasonló,
lombhullató erdőkre meghatározott összefüggésektől, de reprezentatívnak tekinthető sűrű
növésű, bükkös-gyertyános társulásokra.
A jelenlegi vízügyi gyakorlatban a leggyakrabban négy empirikus (Koris, Kollár,
Csermák és Racionális), jellemző gyakoriságú (3, 5, 10, 20 és 100 év visszatérési idejű, vagy
másképpen 33, 20, 10, 5 és 1% gyakoriságú) tetőző vízhozam számítási módszert
alkalmaznak. A vizsgált vízgyűjtők és kifolyási pontok esetében négy módszer közül
leginkább a Racionális módszer állt legközelebb, a mért jellemző visszatérési időkhöz köthető
tetőző vízhozam értékekhez. A Racionális-módszer, amelyet Mulvaney 1851-ben dolgozott
ki, azonban nehezen parametrizálható. Viszonylag kisebb eltérések jelentkeztek a Koris és
Kollár empirikus modelleknél, mivel ezeknél a módszer megkülönböztet sík-, illetve
dombvidéki jellegű vízgyűjtőket, valamint ennek következtében hidrológia reakcióidőket a
csapadékeseményekre, így ezeknél a megfelelő domborzatú vízgyűjtőkre vonatkozó bementi
paraméterek kiválasztása esetén a modellezett vízhozam értékek közelebb állnak a mért
adatokhoz.
Az AGWA alapú modellfuttatások a Fekete-víz, Baranya-csatorna és Karasica
vízgyűjtőjére azt mutatták, hogy a modell jelenlegi formájában nem nyújt megfelelő
pontosságú előrejelzést a tetőző vízhozam értékre vonatkozóan. Ennek fő oka az, hogy a
csapadékadatok térben nem differenciáltak, azaz egy pontból extrapoláltak a teljes vízgyűjtő
területre. Az egy pontú megközelítés és homogén térbeli csapadékeloszlás igaz lehet
kisméretű (néhány hektár területű) vízgyűjtők esetén, azonban hibával terhelt nagyobb
vízgyűjtők esetén. A kiválasztott vízgyűjtők és csapadékesemények esetében a modell
túlbecsülte a tetőző vízhozam értékeket, és pontatlanabb volt, mint a jelenleg is használt
Racionális módszer.

A csapadékmezők pontosítása radaralapú adatmezők és nagyobb

mérőhálózat (pontszerű mérések) segítségével lesz javítható. A jövőbeli kutatásaimat ezen
irányban kívánom folytatni.
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