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I. Előzmények

A vízgyűjtő domborzatának strukturális jellemzői, az árvíz-hidrológiai és hidrometeorológiai
sajátosságai miatt a Felső-Tiszán és mellékfolyóin az év bármely időszakában lehet számítani
magas, és heves árhullámokra. A Tisza határszelvényében a vízszintemelkedések 12-36 óra alatt
akár elérhetik a védekezés szempontjából kritikus értékeket is, miközben a legkisebb és a
legnagyobb vízhozam közötti különbség több mint százszoros is lehet.

Ugyanakkor, amint az egy nemrégiben befejezett kutatási projektünk (SH/2/1) keretében
igazolódott, a Tisza és mellékfolyóinak ukrán oldali szakaszain történt töltés-megerősítések, és
magasítások következtében az extrém felső-tiszai árvizek tetőzési magassága várhatóan akár
több mint 2 méterrel is növekedhet az elkövetkező évtizedekben. Másfelől, ugyan ezen projekt
keretében elemezésre került a klímaváltozás árvizekre gyakorolt hatása is, mely alapján az
valószínűsíthető, hogy a Tisza felső, ukrán hegyvidéki mellékvízfolyásain a villámárvizek
gyakoriságának és súlyosságának növekedésével kell számolni.

A térségben tehát a múltban, és a jövőben is együtt kellett, kell élni az árvizekkel, azok akár
súlyos következményeivel egyaránt.
Ismert, hogy az árvizek elleni leghatékonyabb védekezés a strukturális (pld. árcsökkentő tározók
igénybevétele) és nem-strukturális (pld. jól szervezett polgári védelem) eszközök együttes, a
helyzethez arányos alkalmazása. Ahhoz azonban, hogy ezek valóban hatékonyak legyenek, az
árhullám kritikus szintek elérését megelőzően megfelelően hosszú időelőnyre van szükség,
amelyet azonban csakis megbízható hidrológiai előrejelző rendszerek képesek produkálni.

Korunk kihívásait megértve, a FETIVIZIG közösen ukrán partnerintézményeivel (Tiszai
Vízgyűjtő-gazdálkodási Igazgatóság és Kárpátaljai Hidrometeorológiai Szolgálat) a
Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében nemzetközi, vízgyűjtő szintű hidrológai előrejelző rendszert alakított ki. A közös
üzemeltetésű, DIWA Hidrológiai Előrejelző és Modellező Rendszert a HYDROInform Bt.
fejlesztette ki a magyar és ukrán Fél számára.

Napjainkban a hatékony regionális vízgazdálkodás megteremtésének igénye, fontossága
világszerte felértékelődött. Az utóbbi évtizedekben – párhuzamosan az informatika fejlődésével
– a korszerű hidrológiai előrejelző rendszerek módszertani eszköztára jelentős, ugrásszerű
fejlődésen ment keresztül. Az automata mérőhálózatok megjelenése egészen új távlatokat nyitott
a hidrológiai előrejelző és modellező rendszerek alkalmazásában.

A műholdfelvételek alapján igen pontos képet kaphatunk a földfelszínt burkoló növénytakaró
sűrűségéről, állapotáról, a hóborítottságról, a vízgyűjtő szerkezetéről. A meteorológiai radarok
megadják a csapadék intenzitásának területi változékonyságát. Ezek a térinformatikai adatok,
információk alkotják a korszerű előrejelző rendszerek bemenő adatait. Az ilyen modelleket
nevezzük térinformatikai alapú hidrológiai modelleknek.
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II. A kifejlesztett programrendszer képességei, szolgáltatásai

Ez az előrejelző rendszer voltaképpen egy korszerű, térinformatikai alapú, hidrológiai modell. A
vízgyűjtő összes lefolyást befolyásoló tényezőjét (domborzat, lejtés, talaj, erdősültség) és
paraméterét (vízállás, csapadék, léghőmérséklet) képes elemezni és előrejelezni.

1. ábra: A projekt célterülete, a kifejlesztett (DIWA-HFMS) program nyitó panelje

Az interaktív grafikával ellátott felhasználóbarát rendszert alapvetően kétféleképpen lehet
használni: előrejelző és modellező üzemmódokban. Előrejelző üzemmódban folyamatosan –
óránkénti adatfrissítéssel – készít 6 napra előre hidrológiai előrejelzéseket. A folyók várható
vízállása, vízhozama, a részvízgyűjtők várható csapadéka és hóvízkészlete is 6 napra előre
jelezhető.

Európai viszonylatban is egyedülálló módon, a rendszer a nagy teljesítményű szerveren teljesen
automatikusan, az év minden napján, minden órában lefut. A hidrológusok feladata az óránkénti
modellfuttatások értékelése, szükség esetén az érintett szervezetek riasztása, tájékoztatók
összeállítása.
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2. ábra A Felső-tiszai árvízi előrejelző és riasztóközpont ügyelete

A DIWA-HFMS programot alapvetően két féle képen lehet használni: előrejelző, és modellező
üzemmódokban.

 Az előrejelző üzemmódban a program egy beépített, szigorú protokollnak megfelelően
időkritikusan hajtja végre a protokoll szerinti feladatait, amelyeket folyamatosan naplóz. A
protokoll egy órás előrejelzési periodicitásra lett beállítva úgy, hogy minden órai előrejelzés
előtt folyamatosan figyeli a rendszert kiszolgáló külső adatbázisokat, az ott elérhető új
adatokat átveszi, elemzi, előkészíti, majd ha eljön az előrejelzési számítások ideje, az
előrejelző matematikai modul rendelkezésére bocsájtja. Ezalatt a rendszer felügyelő szakértő
grafikus paneleken keresztül folyamatosan nyomon követheti az adatokat, avagy a megelőző
adatokat is, az esetleges hibaüzeneteket, és ha kell beavatkozik.

 A modellező üzemmódban a fent említett időkritikus feladatokat nem lehet aktivizálni.
Ebben az üzemmódban a szakértő felhasználó képes bármilyen alternatív előrejelzés
kialakítására azáltal, hogy az épen aktuális előrejelzés peremi (csapadék, léghő), esetleg
kezdeti (tározók üzemeltetési adatai) feltételeit megváltoztatja. Ugyan itt lehetőség van még
valamely korábbi (akár több évvel) adatokon tetszőleges céllal hidrológiai szimulációkat
végezni.
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Paraméterek és
állapotjellemzők széles
választéka jeleníthető

meg

3. ábra A DIWA-HFMS fő panelje

A program további lényeges jellemzői:

 Az osztott szemléletnek köszönhetően a programmal képesek vagyunk a vízgyűjtő
vízhálózatán bármely kiszemelt pontra, vagy a pont feletti részvízgyűjtőre számítások
(előrejelzések) során azokra adatokat származtatni. Ezen adatok listája meglehetősen hosszú,
és általuk hasznos információhoz juthatnak a terület szakértői, a védekezést irányítók. Ezen
pontok/részvízgyűjtők kezelését (aktivizálás, de-aktivizálás), a lekérdezni kívánt adatok
beállítását teljesen interaktív körülmények között oldhatjuk meg, és amint a felhasználó azt
beállítja, a rendszer már legközelebbi előrejelzési órától figyelembe is veszi.

 A rendszer mérőhálózatának (hidrometriai, meteorológiai állomások, tározók) módosításához
nem kell újraprogramozni a rendszert. Mindössze annyit kell tenni, hogy a rendszer
állomástábláját az előírtaknak megfelelően kiegészítjük, javítjuk, avagy valamely
mérőpontját töröljük, és a DIWA-HFMS a következő előrejelzési ciklusban már az új
állomáshálózattal dolgozik.

 A rendszer felhasználja az összes elérhető hazai, illetve külföldi adatot, legyen az távmért
vagy észlelt adat. A modell felhasználja továbbá a meteorológiai radar adatokat, melyeket
földi csapadék adatokkal kompozitálunk illetve figyelembe veszi az OMSZ által 6 napra
kiadott csapadék- és léghőmérsékleti előrejelzéseket. A rendszer tulajdonképpen egy
vízgyűjtő szintű vízrajzi adatbázis.
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4. ábra A rendszer műholdas felszínborítottsági adatok alapján készíti el a területhasználati
jellemzőket

A tájékoztatási lehetőségek:

A fentiekben már érintettek szerint a DIWA-HFMS számítási (előrejelzési) adatait számos
paraméterre és tetszőleges helyre/részvízgyűjtőre lehet lekérdezni, grafikusan megtekinteni.
Ezek közül azonban csak néhány, a közérdeklődésre leginkább számot tartó információkat,
adatokat, ábrákat juttatjuk el a tájékoztatási rendszer felé. A megjelenítés szerint ezek lehetnek
idősoros, és térképi adatok.

 Az idősoros adatok közös szabálya, hogy azok a jelen időt megelőző 3, és a jövő 6 napjainak
9 napos időszakának adatait ábrázolják. A peremfeltételi adatokat (csapadék, léghőmérséklet,
hóban tárolt vízkészlet) oszlopdiagram formájában, a vízállásadatokat pedig vonalasan
ábrázoljuk. A vízállás-előrejelzés grafikonját kiegészítjük az előrejelzés megbízhatóságát
jellemző sávval, továbbá az ábrán feltüntetjük az adott mérceszelvényre vonatkozó
készültségi szinteket, a minden idők legnagyobb vízszintjét is. A rendszer készít egy
úgynevezett "zéró" előrejelzést is, amelyet szintén feltüntetünk az ábrán. A zéró előrejelzés
valójában azt a feltételezést tükrözi, mintha az elkövetkező 6 napban nem lenne csapadék.

 A térképi adatok valójában szintén idősorok megjelenítése, csak nem skaláris, hanem területi
jellegű adatok idősorai. Ezen adatokat a tájékoztatási rendszerben (és a DIWA-HFMS
programban is) az úgynevezett "hurokfilm" ábrázolással tudjuk szemléletessé tenni. A
térképi adatok időintervalluma az idősoros adatokhoz hasonlatosan a jelen időt megelőző 3,
és a jövő 6 napjainak 9 napos időszaka. A megjelenített adatok (paraméterek) a csapadék
kivételével napi értelműek, a csapadék időléptéke pedig 1 óra.
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III. Felhasználói tapasztalatok

A 2015. évi novemberi, mind az idei januári árhullámok ideje alatt folyamatosan készültek
hidrológiai tájékoztatók a modell órás előrejelzéseinek felhasználásával, illetve a modell
előrejelzései alapján végeztük el a Rétközi-tó (Szabolcsveresmarti tározó) feltöltését.

Az előrejelző rendszerrel naponta készítünk hidrológiai tájékoztatókat, melyeket kiadunk a
védelemvezetés, szakágak és a szakaszmérnökségek számára. Az eddig összegyűlt tapasztalatot
az alábbiakban mutatom be.

III.1.  A 2015. novemberi árhullám hidrológiája
2015. november közepén egy mediterrán ciklon haladt át hazánk fölött, melynek hidegfrontja a
Kárpátokban extrém mennyiségű csapadékot okozott. A Felső-Tisza vízgyűjtőjén a távmérő
állomások adatai alapján átlagosan 124 mm csapadék hullott 3 nap alatt, ez a november havi
átlag majd kétszerese. Lokálisan, főleg a Tisza északkeleti vízgyűjtőjén előfordultak ettől jóval
nagyobb összegek is a három nap alatt, Királymezőn 242 mm, Rahón 190 mm csapadékot
regisztráltunk.
A legnagyobb mennyiségű csapadék 20-án hullott az esti órákban, területi átlagban 6 óra alatt
több mint 20 mm eső esett Kárpátalján (2. ábra). Majd a következő napon is folyamatos volt a
csapadéktevékenység, és további 35 mm csapadékot regisztráltunk, mely a csökkenő
hőmérsékletek miatt síkvidéken vegyes halmazállapotú, hegyvidéken pedig hó formájában
hullott, ez a magasabb területen nem is olvadt el.

5. ábra Az árhullámot kiváltó csapadék tevékenység (mm)
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A legnagyobb csapadékot regisztráló távmérő állomások adatai alapján az órás
csapadékintenzitás 21-én hajnalban meghaladta a 10 mm/órát, amely ebben az időszakban
rendkívül ritka, inkább jellemző a nyári hónapokban, záporok kialakulásakor, mint az őszi végi,
tél eleji időszakban. Rendkívüli ebben a helyzetben az is, hogy a magas csapadék-intenzitás
hosszabb időszakon keresztül, 6-8 órán át tartott. Ezek az állomások a Tisza vízgyűjtőjének
északkeleti részén helyezkednek el, ahol az orografikus hatások miatt az északkelet-keleti
irányba haladó hideg-front meglassult, így a front előtt jellemző csapadéktevékenység hosszabb
ideig érintette a területet. Ráadásul a hegyvonulatok hatására a meleg levegő feláramlása is
jelentősebb volt, mely a csapadék kialakulásának szintén kedvező körülmény.

A rendkívüli csapadéktevékenység hatására a Tisza folyó felső szakaszán és mellékfolyóin
árhullám indult el, mely Rahónál 21-én 10:00-kor 427 cm-rel (II. fok 400 cm), Técsőnél 17:00-
kor 491 cm-rel (II. fok 600 cm), Husztnál 22-én 6:00-kor 397 cm-rel (III. fok 380 cm) tetőzött a
folyó.

Hazai területen Tiszabecsnél 22-én 22:00-kor 454 cm-rel (II. fok 400 cm) tetőzött a folyó,
Tivadarnál 23-án 20:00-kor 599 cm-es (II. fok 600 cm), Vásárosnaménynál 24-én 6:00-kor 618
cm-es (I. fok 600 cm), Záhonynál 18:00-kor 454 cm-es (I. fok 500 cm) tetőző-vízállás mellett
vonult le az árhullám. A folyó alsóbb szakaszán az árhullám I. fokú készültséget megközelítő
maximális vízállást ért el, Dombrádnál 26-án 2:00-kor 548 cm (I. fok 550 cm), Tiszabercelnél
594 cm (I. fok 600 cm). (5. ábra)

Az árhullám levonulás során 7 db vízhozam-mérést végzett a Vízrajzi és Adattári Osztály
vízhozam-mérő csoportja a Tisza folyó Tiszaújlak, Tivadar (2 db), Vásárosnamény (2 db) és
Lónya szelvényében, és a Túr folyón, Nagyhodos szelvényben.
November 21. és 25. között 6 db hidrológiai előrejelzést és tájékoztatót készített a Hidrológus
szakcsoport, már a csapadéktevékenység folyamán pontos tetőző előrejelzés készült, mely
kiválóan segítette a védekezésben résztvevő szakemberek munkáját.

6. ábra 6 napra vonatkozó előrejelzés (vízállás, csapadék, léghő) Tiszabecs állomásra
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Az előrejelző rendszer segítségével a Tiszán Tiszabecsnél a várható árhullám több mint 3 nappal
a tetőzés előtt pontosan előre jelezhető volt. Az elkészített hidrológiai előrejelzések az összes
vízrajzi állomásnál pontosak voltak, a vízállások az előrejelzett tartományban tetőztek.

III.2.  A 2016. januári árhullám hidrológiája

A 2016-os év egy, a folyóinkon végigvonuló árhullám levonulásával indult, amit a Felső-Tisza
vízgyűjtőjén kialakult csapadéktevékenység okozott. 2016. január 9. és 15. között, 7 nap alatt
ukrán területen 7 állomásunkon is 100 mm-t meghaladó csapadékot mértek összesen, a legtöbbet
Királymezőn (175 mm), és Oroszmokrán (161 mm). 10-én és 11-én, a 0 °C feletti
léghőmérsékletek miatt az eső formájában hulló csapadék 9 állomáson is elérte a 40 mm-t, az
előbb említett állomásokon pedig a 72 és 70 mm-t. Kisebb intenzitással, de erdélyi és hazai
területen is jelentős csapadékmennyiség hullott le, Iezer állomáson 78 mm, Kispaládon 60 mm,
Tiszabecsen pedig 57 mm a 7 nap alatt.

7. ábra A Felső-Tisza vízgyűjtőjén lehullott csapadékösszegek 2016.01.9. és 15. között

A nagy területre kiterjedő és nagy intenzitással végbemenő hidrometeorológiai események
hatására folyóinkon január 11-én elindult az árhullám levonulása, vízrajzi törzsállomásaink
árhullámképe látható az alábbi diagramon. A tetőző vízállások egyik állomásunkon sem haladták
meg a készültségi szinteket, hiszen a Tiszabecsen 4,5 méteres, Tivadaron 7 méteres
vízszintemelkedést okozó árhullám kisvízi tartományban lévő vízszintekre futott:
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A levonuló víztöbbletnek köszönhetően tározóinkat tölteni tudtuk, 12 tározónk össztározott
vízmennyisége a decemberi 7,6 millió m3-ről (31%-os feltöltöttség) 14 millió m3-re (56%-os
feltöltöttség) nőtt. A másfél éve szárazon álló Szabolcsveresmarti tározóban jelenleg 5,6 millió
m3 víz lett betározva, amely 62%-os feltöltöttségnek felel meg. A Szamossályi és
Tunyogmatolcsi tározók is 76 és 89%-ban feltöltésre kerültek.

Az árhullám ideje alatt folyamatosan készültek előrejelzések a DIWA HFMS valamint
numerikus regressziós modell előrejelzéseinek felhasználásával. A DIWA modell segítségével a
Tiszán Tiszabecsnél a várható árhullám több mint 2 nappal a tetőzés előtt pontosan előre
jelezhető volt. Az elkészített hidrológiai előrejelzések az összes vízrajzi állomásnál pontosak
voltak, a vízállások az előrejelzett tartományban tetőztek.

III.3. A Rétközi-tó feltöltése záhonyi modellelőrejelzés alapján

2016 februárjában a Rétközi tó további töltésére volt szükség, melyhez újabb tiszai árhullám
érkezésére vártunk. 2016. február 16-i modell előrejelzés alapján 3 nap időelőnnyel előrejelzve
újabb mintegy 3,2 millió m3 vizet sikerült betározni, a tározó meglévő feltöltöttségét 36%-al
javítva.

IV. Továbbfejlesztési elképzelések

A rendszer napi működtetése során szerzett tapasztalataink alapján – amennyiben szükséges a
fejlesztő bevonásával - folyamatos elvégezzük a szükséges kalibrációkat, tározók lefolyásra
gyakorolt hatásának figyelembevételét, stb., annak érdekében, hogy a rendszer egyre nagyobb
megbízhatósággal dolgozzon.
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Távlati terveink között szerepel a rendszer további fejlesztése, térinformatikai alapokra helyezett
komplex vízkészlet-gazdálkodás kialakítása a Tisza vízgyűjtőjén, készülve a klímaváltozásra.
Így egy nagy és kisvizeket egyaránt kezelni képes döntéstámogatási rendszert szeretnénk
kiépíteni, amely a belvízgazdálkodás, többcélú tározás, vízhiány-aszály problémköröket is a
számítógépes modellezésre alapozva segít kezelni illetve megoldani.

A legsürgetőbb fejlesztési teendő az árapasztó tározók integrálása a DIWA előrejelző
rendszerhez, melynek következtében a rendelkezésre álló időelőny alatt számos alternatív
tározóüzemeltetési stratégiát ki lehet értékelni, és kiválasztani a helyzethez legkedvezőbbet.
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