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Bevezetés

Az időjárási szélsőségei miatt kialakuló problémák rendszeresen visszatérő lehetőséget

biztosítanak a megfigyelőknek, hogy keressék az okokat, és a gyakran komoly

gazdasági károkat okozó jelenségek eredményeiről, ezek hatásainak enyhítéséről is

véleményt alkothassanak.

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 12 belvízvédelmi szakaszból áll. Ezek közül három

szakasz kerül nagyító alá, ahol különösen kiemelkedő értékeket mértünk többek közt a

2010 – 2011.-es években. A nagymennyiségű csapadék hatására a sokéves átlag 550

mm-t jóval meghaladó, - közel kétszeres mennyiségű-, 914 mm területi átlagú csapadék

hullott. Ez is egyik példája annak, hogy a belvíz, amely sokat tárgyalt hidrológiai

jelenség, igen kiszámíthatatlan időbeli és területi eloszlású. Számottevő gazdasági

hatása van, és kialakulásában a természeti tényezők mellett újabb antropogén hatások is

megjelennek. A belvízprobléma gyakran értékelt jelenség, és az elmúlt időszakok

folyamatosan segítik, hogy újabb információkat tudjunk mondani vele kapcsolatban.

Ennek több oka is van:

- rendszeresen előfordulnak a korábbiaktól eltérő hidrometeorológiai körülmények,

- különböző emberi beavatkozások, mint az infrastruktúra fejlődése és a mezőgazdasági

tevékenységek változásának következménye,

- a belvíz megismerését javító elméleti és gyakorlati háttér javulása, melyben fontos

szerepe van a gyakorlat és az elmélet „összeházasításának”

- mindezeken túl, nem gondolunk a belvízre úgy, mint lehetséges hasznos vízkészletre.

A belvíz fogalma, amit Dr. Pálfai Imre, „Belvizek és aszályok Magyarországon” című

könyvében összegyűjtött, jól jelzik, hogy a téma bonyolultabb annál, mint azt először

gondolnánk. Az elmúlt évek során az is egyre nyilvánvalóbb, hogy a „belvízjelenség”

sokszínűsége miatt a különböző légköri elemeket, befolyásoló tényezőket és

jelenségeket csak együtt vizsgálva juthatunk érdemben előre. Fontos az eredményes

belvízvédekezéshez megismeri a jelenségek természetét, a gyakorlati információk

figyelembevétele, és nem csak a kármentesítésre való koncentrálás.
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1. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

1.1. Történeti áttekintés

Az 1060/1953 (IX. 30.) MT. Rendelet 1953-ban alakította meg az Országos Vízügyi

Főigazgatóságot, mely a 6/1953. sz. OVF utasítással létrehozta 12 területi szervét,

köztük a Debreceni Vízügyi Igazgatóságot. A Főigazgatóság felügyeleti szerve a

Minisztertanács volt, s az akkori OVF az egész népgazdaságra kiterjedően mindennemű

vízgazdálkodási ügyben főhatósági jogkörrel rendelkezett. Az Elnöki Tanács 18/1957.

sz. rendelete lehetővé tette a vízgazdálkodási társulatok alakítását az érdekeltek saját,

helyi jellegű vízügyi feladatainak ellátására. Ezt követően kezdett megalakulni a

Berettyói (Berettyóújfalu), a Hamvas - Sárréti (Püspökladány), az Alsónyírvíz-vidéki

(Debrecen) és a Királyéri Vízgazdálkodási Társulat.

1. ábra Vízügyi igazgatóságok működési területe és régióhatárok

Az ország területét teljesen lefedő 12 vízügyi igazgatóságot nem a közigazgatási

határokhoz, hanem a vízgyűjtőkhöz igazodóan alakították ki, így a TIVIZIG működési

területe nemcsak teljes Hajdú-Bihar megyét foglalja magába, hanem átnyúlik a

környező négy megyébe is.

Az Igazgatóság Polgáron, Hajdúszoboszlón, és Berettyóújfaluban létesített

szakaszmérnökségeket és Hajdúszoboszlón létesített Műszaki Biztonsági Szolgálatot.
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2. ábra Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság működési területe

Az Igazgatóság működési területe: 7.021 km2, amely három főbb vízgyűjtőre tagolódik:

Tisza, Hortobágy-Hortobágy-Berettyó és a Berettyó-Sebes-Körös. Feladata a társadalom

szolgálata, a vízgazdálkodási célok megvalósulásának biztosítása az államigazgatási

eszközrendszer segítségével. Gazdálkodik a felszíni és felszín alatti vízkészletekkel. Az

állami főműveken ellátja, irányítja és összehangolja a vizek kártételei elleni védekezést.

Az év egészében állandó feladatot jelent a csaknem 348 km hosszú elsőrendű

árvízvédelmi töltés, és a 6.912 km2 belvízi vízgyűjtő területen található 7.767 km hosszú

belvíz- csatornahálózat kezelése, működtetése és fejlesztése. Emellett 56 szivattyútelep

és 98 szivattyúállás üzemeltetése, valamint 33 db belvíztározó működtetése is, amelyek

kapacitása összesen közel 80 Mm3.

TIVIZIG kezeli és működteti az 1956-ra megépült, 98 kilométer hosszú Keleti-

főcsatornát, amely elsősorban a tiszántúli területek öntözését segíti, és jelentős szerepet

tölt be a Körös-völgy vízpótlásában. Kisvízi helyzetben az öntözővíz-igény a csatornák

saját vízkészletéből nem elégíthető ki, ezért épült ki - a Tiszán lévő vízlépcsők által

tartott magas vízszintekre és a Körösökön létesült duzzasztóművek által tartott

vízszintekre, tározott vízmennyiségekre alapozva - a Tisza-Körös völgyi Együttműködő

Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR).
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2. A belvízvédelmi szakaszok ismertetése

2.1. A 09.04. belvízvédelmi szakasz általános bemutatása

3. ábra 09.04. Kadarcs-Karácsonyfoki belvízvédelmi szakasz
A 09.04. sz. védelmi szakasz a Keleti Védelmi Körzet északi részén helyezkedik el.

Határai: északon Hajdú–Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék határai, keleten a

megye határ, Téglás közigazgatási határa, délen természetes vízválasztó és Józsa,

Balmazújváros közigazgatási határ, nyugaton Hortobágy-főcsatorna jobboldali

kisajátítási vonala. Jellegzetes síkvidéki terület, a terep magassága 90,0 - 150,0 mBf.

között változik. Egy része a Tisza bal parti árterületén fekszik. A mélyártéri terület

nagysága 280 km2, míg a fennmaradó 655 km2 fennsíki terület. A keleti része löszös,

homokos terület, míg a déli illetve nyugati részen szikes legelők és kötött talajú szántó

területek is találhatók. A védelmi szakaszon a 48. sz. Keleti - főcsatorna menti

belvízrendszerben a Kadarcs-Karácsonyfoki öblözetből, Fürjéri öblözetből, illetve a 49.

sz. Hortobágy belvízrendszerből a Hortobágy közvetlen öblözetrészből áll. Területének
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kb. 50 %-a közepesen belvízveszélyes, erősen belvízveszélyes terület csak foltokban

található.

- Csatornahálózat:

A 09.04. belvízvédelmi szakaszon összesen 347,4 km hosszú csatornarendszer található,

amelyből 178,5 km 2014. évben a Vízgazdálkodási Társulatoktól került átvételre. A

belvízvédelmi szakaszon található csatornák főbefogadója a Hortobágy-főcsatorna. A

területen több kettősműködésű csatorna is működik, amelyek nem csak a belvíz

levezetésében, hanem az öntözésben is részt vesznek.

Csatorna neve Teljes hossz (km) Torkolati kapacitás
(m3/s)

Brassó-ér 3,1 3,0
Kadarcs-Karácsonyfoki - csatorna 39,5 9,4
Magdolna-ér 13,1 3,1
Vidi-ér 35,3 2,5
Hortobágy-főcsatorna 58,6 23,5
Hortobágy-Kadarcs összekötő-csatorna 4,9 4,0
Fürj-ér-Vidi-ér összekötő-csatorna 8,4 1,0

1. táblázat Kimutatás a szakaszhoz tartozó főművi csatornákról

2.2. A 09.05. belvízvédelmi szakasz általános ismertetése

4. ábra 09.05. Kösely-alsó belvízvédelmi szakasz
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A 09.05. belvízvédelmi szakasz a Keleti Védelmi Körzet középső részén helyezkedik el.

Határai: északon Nagyhegyes és Hortobágy közigazgatási határa, keleten Debrecen

közigazgatási határa, és a Sáránd- Derecske közötti műút szakasza, délen a Derecske-

Kaba közötti földút, a Kaba - Aranyosi út, a Tilalmas-csatorna bal partja közelében

haladó határvonal, a Hajdúszoboszló-Nádudvari műút, valamint a Hortobágy-Berettyó

bal parti árvízvédelmi lokalizációs vonal, nyugaton a TIVIZIG működési határvonala.

A védelmi szakasz jellegzetes síkvidéki terület, a terep magassága 86,8-93,00 mBf.

között változik. A terület egy része a Tisza bal parti árterületén fekszik. A mélyártéri

terület nagysága megközelítőleg 320 km2, míg a fennmaradó 404 km2 fennsíki terület.

Nagyobb része szikes legelőterület. A nyugati részen található szántó területek is kötött

talajúak. A védelmi szakaszon a 48. sz. Keleti - főcsatorna menti belvízrendszerben a

Kösely öblözetből, illetve a 49. sz. Hortobágy belvízrendszerből a Hortobágy közvetlen

öblözetrészből és a Nádudvar jobb parti öblözetből áll. A 09.05 belvízvédelmi szakasz

csaknem egyötöde erősen belvízveszélyes. A terület egyharmada közepesen, 15 %-a

mérsékelten belvízveszélyes.

- Csatornahálózat:

A 09.05. belvízvédelmi szakaszon összesen 230,8 km hosszú csatornarendszer található,

amelyből 93,4 km 2014. évben a Vízgazdálkodási Társulatoktól került átvételre. A

belvízvédelmi szakaszon található csatornák befogadója a Kösely-főcsatorna,

főbefogadó a Hortobágy-főcsatorna. A területen több kettősműködésű csatorna is

működik, amelyek nem csak a belvíz levezetésében, hanem az öntözésben is részt

vesznek.

Csatorna neve Teljes hossz (km) Torkolati kapacitás (m3/s)
Alsó-Kardarcs-csatorna 19,9  3,2
Kösely-Hajdúszováti átmetszés 10,0 10,0
Kösely-főcsatorna 60,9 15,9
Vajdalaposi-csatorna   8,6   2,6
Hortobágy-főcsatorna 28,8 41,0
Nádudvar-I.- csatorna   5,6  1,0

2. táblázat Kimutatás a szakaszhoz tartozó főművi csatornákról
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2.3. A 09.07. belvízvédelmi szakasz általános bemutatása

5. ábra A 09.07. Hamvas-Sárréti belvízvédelmi szakasz

A 09.07. sz. védelmi szakasz a Keleti védelmi körzet délnyugati részén helyezkedik el.

Határai: északon a Hortobágy-főcsatorna baloldali védtöltése, Nádudvar belterületének

északi határa, a Nádudvar-Hajdúszoboszló műút, a Tilalmas és a K-VIII. csatornák, a

Kaba-Derecske út, a Kálló menti vízválasztó és a Keleti-főcsatorna, délről a Kálló –

főcsatorna és a TIVIZIG működési határa, nyugatról a Hortobágy-Berettyó baloldali

védtöltése. Jellegzetes síkvidéki terület, ahol a terep magassága 86,0- 90,0 mBf. közötti.

A védelmi szakasz területének egy része a Hortobágy bal parti árterületén fekszik. A

mélyártéri terület nagysága 550 km2, míg a fennmaradó 401 km2 fennsíki terület,

összesen: 951 km2. A védelmi szakaszhoz külső vízgyűjtő nem tartozik. A szakasz

területére a közepes és az erősen veszélyeztetett belvíz veszélyeztetettség a jellemző.

- Csatornahálózat:

Összesen 566,3 km hosszú csatornarendszer található, amelyből 357,6 km 2014. évben

a Vízgazdálkodási Társulatoktól került átvételre. A belvízvédelmi szakaszon található
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csatornák befogadói a Makkodi-főcsatorna, Alsófutaki-csatorna, Hamvas-főcsatorna és

a Sárréti-főcsatorna, főbefogadó a Hortobágy-Berettyó.

A területen több kettősműködésű csatorna is működik, amelyek nem csak a belvíz

levezetésében, hanem az öntözésben is részt vesznek.

Csatorna neve Teljes hossz (km) Torkolati kapacitás
(m3/s)

Makkodi-főcsatorna 16,4 2,4
Alsó-Ó-Berettyó-csatorna 13,3 2,4
Alsófutaki-csatorna 10,8 2,1
Berek-ér-Puszta-éri-csatorna 21,3 0,9
Hamvas-Alsófutaki összekötő-csatorna 4,50 1,6
Hamvas-Sárréti összekötő-csatorna 1,1 3,5
Hamvas-főcsatorna 45,1 8,0

3. táblázat Kimutatás szakaszhoz tartozó főművi csatornákról

3. Belvízvédelmi készültségek 2010-2011. években

Szakasz Szakasz neve Fokozat Időtartam

09.04. Kadarcs-
Karácsonyfoki

II. fok
I. fok
II. fok
I. fok
II. fok
I. fok

2010. 02. 23. - 2010. 03. 08.
2010. 03. 09. - 2010. 03. 19.
2010. 05. 18. - 2010. 07. 05.
2010. 07. 06. - 2010. 07. 14.
2010. 12. 07. - 2011. 02. 23.
2011. 02. 24. - 2011. 04. 08.

09.05. Kösely-alsó

I. fok
II. fok
I. fok
I. fok
II. fok
I. fok

2010. 05. 19. - 2010. 06. 01.
2010. 06. 02. - 2010. 06. 19.
2010. 06. 20. - 2010. 07. 15.
2010. 09. 10. - 2010. 10. 22.
2010. 12. 03. - 2011. 02. 02.
2011. 02. 03. - 2011. 02. 23.

09.07. Hamvas-Sárréti

II. fok
I. fok
II. fok
I. fok
II. fok
II. fok
I. fok
II. fok
I. fok
II. fok
I. fok
I. fok
II. fok

2010. 01. 02. - 2010. 02. 01.
2010. 02. 02. - 2010. 02. 04.
2010. 02. 18. - 2010. 03. 25.
2010. 03. 26. - 2010. 04. 02.
2010. 04. 19. - 2010. 04. 30.
2010. 05. 10. - 2010. 07. 05.
2010. 07. 06. - 2010. 07. 16.
2010. 07. 26. - 2010. 08. 03.
2010. 08. 04. - 2010. 08. 13.
2010. 08. 17. - 2010. 10. 18.
2010. 10. 19. - 2010. 11. 02.
2010. 11. 11. - 2010. 12. 02.
2010. 12. 03. - 2011. 04. 22.
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4. táblázat Belvízvédelmi készültségek 2010 – 2011. években

3.1 Készültségeket kiváltó csapdékok

- 09. 04. belvízvédelmi szakasz:

A 2009. év csapadékeloszlását a rendkívüli szélsőségek jellemezték. Októberig jelentős

csapadékhiány volt a jellemző. A változást az őszi időszak hozta: október, november,

december hónapokban lehullott az éves átlag csapadékmennyiség 60-65 %-a. A

november mutatta a legnagyobb eltérést, egyes esetekben az átlag több mint kétszeresét

is mértük. Kiugró adat Hortobágy 98,8 mm havi összesített értékkel. December szintén

csapadékosabb volt a szokásosnál, a mért értékek több mint másfél-kétszeresével

haladták meg a sokéves átlagot. A hónap közepén érkezett egy erős lehűlés, így

december 15-20. között a csapadék hó formájában jelent meg.

1. diagram Csapadék grafikon 2009. október - 2011. augusztus közötti időszakra

A Karácsony előtti napok szokatlan mértékű, az évszakra nem jellemző rendkívüli

nappali felmelegedései hatására gyorsan elolvadt a 13-16 mm hóréteg és az év utolsó

napjaiban hullott további eső a működési területen észlelt talajvízszintek számottevő

emelkedését eredményezte.

A január és február hónapokban is változékony és az átlagosnál csapadékosabb időjárás

volt tapasztalható. A jelentős mennyiségű csapadék és a hóolvadás együttesen, a
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területen elöntéseket idéztek elő. A víz az egyébként is telített talajok felszínén

megmaradt, a talajba történő leszivárgása lelassult, ezért az oldal irányú elfolyás és

összefolyás erősödött meg, minek hatására a belvizeket összegyűjtő és befogadó

csatornák mederteltsége rövid időn belül elérte, és tartósan túlhaladta a 100 %-ot.

2009. év 2010. év Összesen
(mm)

október november december január február
Hajdúnánás 65,4 80,2 54,9 41,0 55,1 296,6
Hajdúböszörmény 65,6 78,0 74,2 54,1 75,2 347,1
Hortobágy 71,8 98,8 66,2 43,9 61,7 342,4
Balmazújváros 90,6 81,9 64,2 55,3 61,8 353,8

5. táblázat Csapadék adatok a mérőállomásokról(2009.,2010. ősz-tél)

Sok éves átlag csapadék 550 mm. A március, április hónapokban szintén változékony és

a sokéves átlagnál jóval csapadékosabb időjárás volt tapasztalható. Rendkívül

csapadékos a május hónap volt, illetve hirtelen, nagymennyiségű, komoly károkat

okozó esőzések is kialakultak (Hortobágy 52,3 mm, Balmazújváros 41,4 mm, június

hónapban).

2010. év (mm) április május június július
Hajdúnánás 83,2 155,5 97,8 112,9
Hajdúböszörmény 71,7 143,4 76,1 113,4
Hortobágy 66,5 145,3 127,3 122,3
Balmazújváros 79,7 159,4 154,6 140,2

6. táblázat Csapadék adatok a mérőállomásokról (2010. tavasz-nyár)

A 2010. évben rendkívüli csapadékosságát bizonyítja még, a Balmazújvárosi

meteorológiai állomáson lehullott 1072 mm éves csapadék mennyiség, amely a sokévi

átlag közel duplája.

A belvízvédelmi szakasz területén az év további részében is változékony és a sokéves

átlagnál jóval csapadékosabb időjárás miatt a belvízvédelmi készültség áthúzódott a

2011. évre.
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Csapadék (mm) szeptember október november

2010. sokéves
átlag 2010. sokéves

átlag 2010. sokéves
átlag

2010.
éves

Évi
átlag

Hajdúnánás 83,6 41,7 21,4 36,0 55,8 41,8 902,9 515,6
Hajdúböszörmény 91,2 41,2 16,5 36,9 55,6 41,2 926,0 521,5
Hortobágy 80,4 43,1 22,7 36,4 57,8 42,3 927,1 515,8
Balmazújváros 99,6 43,3 22,2 36,8 60,8 44,7 1072,0 526,1

7. táblázat Csapadék adatok a mérőállomásokról (2010. ősz)
- 09.05. belvízvédelmi szakasz:

2. diagram Csapadék grafikon 2009. október - 2011. augusztus közötti időszakra

A 2009-es évet a csapadékeloszlás szélsőségei jellemezték ezen a szakaszon is.

Október, november, december hónapokban hullott le az éves csapadék döntő része, a

sokévi átlag közel kétszerese. 2010. januárjában, februárjában és áprilisában az éves

átlagot jóval meghaladó volt a csapadék mennyisége.

2009. év 2010. év Összese
n (mm)

okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr.
Hajdúszovát 66,7 76,9 72,8 35,9 48,5 18,4 80,3 300,8

Hajdúszoboszló 63,0 90,2 73,4 47,0 54,9 20,2 77,2 328,5
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8. táblázat Csapadék adatok a mérőállomásokról (2009.,2010. ősz-tél )

2010. májusában és júniusában újra az éves átlagot jóval meghaladó volt a csapadék

mennyisége, ezért újabb belvízvédelmi készültség elrendelésére volt szükség

(Hajdúszovát 103,4 mm, Hajdúszoboszló 151,8 mm). A sokéves csapadék átlag 550

mm, viszont a hajdúszoboszlói csapadékmérő állomáson egész éves csapadékként 954,7

mm mértünk.

2010.-ben az éves átlagot jóval meghaladó csapadék hullott még november és december

hónapokban is. A talaj hamar visszatelítődött, ezért újra belvízvédelmi készültség

elrendelésére került sor.

2011. januárjában, februárjában, márciusában az átlag alatti csapadék ellenére is csak

nagyon lassan kezdődött meg a csatornák vízszintjének csökkenése.

Csapadék (mm)
2010.
nov.

2010.
dec.

2011.
jan.

2011.
febr.

2011.
márc.

Hajdúszovát 57,3 87,2 6,5 7,4 12,9
Hajdúszoboszló 57,6 101,0 16,2 19,3 27,5

9. táblázat Csapadék adatok a mérőállomásokról (2009.-2010. ősz-tél)

- 09.07. belvízvédelmi szakasz:

3. diagram Csapadék grafikon 2009. október - 2011. augusztus közötti időszakra
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A védelmi szakaszon lévő állomások 2009. október havi csapadék észlelései

megközelítették a sokéves havi átlag kétszeresét. A november mutatta a legnagyobb

eltérést, több mint háromszor annyi csapadékot mértünk tárgy hónapban, mint a sokéves

átlag. Kiugró adat Szerep 128,2 mm havi összesített értékkel. December szintén

csapadékosabb volt a szokásosnál, a mért értékek több mint másfélszeresével haladták

meg a sokéves átlagot. December hónap közepén érkezett egy erős lehűlés, ezt követően

a csapadék hó formájában jelentkezett. A Karácsonyt közvetlenül megelőző szokatlan

mértékű felmelegedés során a korábban felhalmozódott 13 - 20 cm vastagságú hótakaró

rohamosan olvadni kezdett.

A csapadékos decembert január elején szintén egy esős periódus követte, a víz az

egyébként is telített talajok felszínén megmaradt és a még telített medrű belvizes

csatornákban a lefolyást időben jelentősen kitolta.

Csapadék (mm)
2009.
okt.

2009.
nov.

2009.
dec.

2010.
jan.

2010.
febr.

2010.
márc.

2010.
ápr.

Apavára 57,6 108,3 52,7 43,8 60,1 10,6 67,0
Kaba 63,0 116,1 70,2 50,0 60,4 15,1 75,0
Biharnagybajom 67,4 120,3 73,5 48,5 52,8 12,0 69,5
Szerep 52,6 128,2 64,6 49,1 54,6 10,8 60,8
Bakonszeg 72,3 89,2 55,9 39,4 45,1 12,7 66,8

10. táblázat Csapadék adatok a mérőállomásokról (2009.-2010. ősz-tavasz)

A jelentős mennyiségű csapadék az egyébként is telített talajok felszínén megmaradt, a

talajba történő beszivárgás lelassult.

Csapadék (mm)
2010.
máj.

2010.
jún.

Apavára 142,1 98,8
Kaba 143,7 94,1
Biharnagybajom 144,9 79,7
Szerep 108,0 72,3
Bakonszeg 131,7 89,2

11. táblázat Csapadék adatok a mérőállomásokról (2010. május-június)
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A csapadék tevékenység tovább folytatódott, szintén jóval meghaladva a sokéves

átlagokat, így növelve az amúgy is telített talaj nedvességtartalmát.

Sokéves átlaggal szemben (550 mm) 907,2 mm átlag csapadék hullott le. (829,0 mm

Szerep – 946,4 mm Biharnagybajom)

Csapadék (mm)
2010.
júl.

2010.
aug.

2010.
szept.

2010.
okt.

2010.
nov.

2010.
dec.

2011.
jan.

2011.
febr.

2011.
márc.

2011.
ápr.

Apavára 92,3 130,9 78,2 22,1 51,9 93,3 15,8 15,1 18,7 18,8

Kaba 93,6 168,9 81,9 25,7 56,0 113,9 16,3 16,0 27,5 22,1

Biharnagybajom 132,9 139,3 64,2 25,2 65,0 112,4 15,8 21,7 28,0 27,5

Szerep 105,1 119,8 58,2 24,0 57,5 108,8 14,4 14,7 21,1 20,6

Bakonszeg 100,9 143,0 68,2 28,7 65,5 99,9 13,8 12,3 29,5 16,4

12. táblázat Csapadék adatok a mérőállomásokról (2010.-2011. nyár-tavasz)

4. Elöntött területek alakulása 2010- 2011. években

Belvíz akkor keletkezik a talaj felső rétegében, ha a talaj szabad pórusai vízzel

telítődnek, jellemzője, hogy helyben képződik a kedvezőtlen meteorológiai és vízjárási

tényezők hatására: hirtelen hóolvadásból, csapadéktevékenységből, de keletkezhet

magas talajvízállásból is, amikor a talajvíz kilép a felszínre.

A belvizi elöntés és a belvizi lefolyás alapadatait a vízügyi igazgatóságok általában nem

szabatos mérésekkel, hanem hozzávetőlegesen, becslésszerűen határozzák meg, s az

összesített adatokat a belvízvédelmi napijelentésekben, illetve a belvízi dekád

jelentésekben rögzítik. Az elöntési adatok megbízhatósága a helyszíni felmérések

nyílvánvaló pontatlansága miatt vitatható. Viszont figyelembe kell venni  hogy a

felméréseket alig változó személyzet mellett hosszú időn keresztül azonos elvek szerint

folytak, s feltételezve, hogy a sok kisebb-nagyobb folt területének meghatározásánál

elkövetett hibák többé-kevésbé kiegyenlítik egymást.
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4. diagram Elöntött területek maximuma 1999. – 2014. között a 09.04., 09.05 és 09.07.
belvízvédelmi szakaszokon

Az Igazgatóság becslés által készített felméréseinek légifotós értékelésére utólag kerül

sor, akár évekkel később végzi az Országos Vízügyi Igazgatóság. Így az elöntések

meghatározásának pontosságáról majd jóval a elöntések alakulása után kapunk

visszaigazolást.

4.1. Talajvízállások és telítettség a 2010-2011. években

- 09.04. belvízvédelmi szakasz

5. diagram Talajvízszint alakulása Balmazújváros állomáson, 2010-2011. évek
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- 09.0

5. belvízvédelmi szakasz

6. diagram Talajvízszint alakulása Hajdúszovát állomáson, 2010-2011. évek

- 09.07. belvízvédelmi szakasz:

7. diagram Talajvízszint alakulása  Szerep állomáson, 2010-2011. évek
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A talajvízszint éves periódusú változása a meteorológiai elemek változásával, a növényi

életritmussal van összefüggésben. Általánosságban igaz, hogy a téli félév a

talajvíztárolás, a nyári félév pedig a talajvíz felhasználás időszaka. A 2009. év harmadik

negyedében a talajvízállások a sokéves átlag alatt voltak 40 cm-rel. Majd az év végén

lehulló nagy mennyiségű csapadékoktól, időben kissé eltolódva, folyamatos emelkedés

figyelhető meg. Ez előrevetítette, hogy nagyobb mennyiségű csapadék hatására már

elöntések fognak kialakulni. 2010. év elején még csekély mértékű párolgás volt a

jellemző. A vegetációs időszakban a nagy mennyiségű csapadékok ellenére is stagnáló

értéket mutat a növényzet és a magas hőmérséklet pozitív hatására. Sok év átlagában

október közepe táján jut egyensúlyba a párolgás és a beszivárgás. Ezt követően a

párolgási veszteség kisebb, mint a beszivárgásból lejutó vízmennyiség, a talaj

vízkészlete gyarapszik, illetve csapadék tevékenységek hatására tovább növekszik. A

párolgás átlagosan március közepe után elkezdte meghaladni a beszivárgás mértékét. A

további csapadék mennyiségek jóval elmaradtak a sokévestől ezért a nyári félévben a

vízkészlet folyamatos csökkenése figyelhető meg.

A belvízvédelmi készültség megkezdésétől a befejezéséig a talajvízszint folyamatos

mozgása jól nyomon követhető. A 09.04. belvízvédelmi szakaszon, Balmazújváros

térségében a talajvízszint emelkedés 2010. december hónapjában a folyamatos csapadék

utánpótlás hatására elérte 247 cm-t. De a többi szakaszon is jelentős talajvízszint

emelkedés volt megfigyelhető.
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Összefoglalás

Az elmúlt évtizedben a rendkívül szélsőséges időjárási helyzetek következtében súlyos

belvízi problémák keletkeztek (1999, 2000, 2006, 2010-2011), melyek jelentős károkat

okoztak a nemzeti vagyonban, a védművekben, műtárgyakban, ingatlanokban és a

mezőgazdaságban. Fontos, hogy megértsük ennek a jelenségnek a természetét illetve a

hidrológiai tényezők egymásra hatását. Jó példaként szolgálnak erre a 2010-2011., 2013

és 2014-es évek belvizes időszakai.

Következtetésként levonható, hogy a belvízi jelenségek koránt sem mutatnak egyforma

képet. A belvíz keletkezése szempontjából megkülönböztetünk előkészítő és kiváltó

csapadékot. Az előkészítő csapadék a talaj nedvességtartalmát növeli. Belvíz akkor

alakul ki, amikor a talaj vízbefogadó-képessége kimerül, illetve további csapadék

tevékenység alakul ki, amely ezt az állapotot fenntartja, nevezhetjük ezt „fenntartó”

csapadéknak. A másik fontosabb meteorológiai tényező a hőmérséklet, amely hatással

van a csapadék halmazállapotára és a talaj vízbefogadó képességére is. Nem mindegy,

hogy a csapadék milyen formában és milyen talajra érkezik.

A talajvíz kutak észlelése nem csak a vízszint változások figyelemmel kísérésére

hanem a belvíz-előrejelzésre is felhasználható. Egyik legfontosabb adat a talaj

mindenkori víztározó képessége, mivel belvízképződés csak a szabad tározótér

feltöltődése után várható. A talaj vízbefogadó képessége és vízvezető képesége

határozza meg a belvizekkel szembeni viselkedését. A kötött talajok amelyek a Sárrét

területét jellemzik, minden szempontból hátrányosabbak, ahogyan azt a 2014. évi

csapadék tevékenységeknél látható volt. A laza, nagyobb szabad hézagtérfogattal

rendelkezők mint a Hajdúság területe, több csapadék mennyiséget képes magában

tárolni. Lényeges még a vízforgalomban résztvevő talajréteg vastagsága is. A sekély

termőrétegű talajok víztároló kapacitása hamar kimerül. Illetve nem lényegtelen a

talajhasználat módja sem. A csupasz talaj jobban kedvez a belvíz keletkezésének, mint a

növényzettel benőtt. Tehát az sem mindegy, hogy a csapadék a vegetációs időszakban

vagy azon kívűl hullik a területre. A természetes növénytakaró a különböző

területhasználat során sok esetben átalakul. A növények közül az erdőnek a legnagyobb

a belvízcsökkentő hatása. A belvízi csatornák építésével, rekonstruálásával,

szivattyútelepek karbantartásával, kapacitás növelésével, fő befogadók állapot

javításával elősegíthető a víz összegyülekeztetése, lefolyása.
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- 2010-2011. évek elöntött területei:

09.04., 09.05. és 09.07. belvízvédelmi szakaszok elöntései 2010-201. években


