
  A Cún-Szaporca tórendszer 2016. évi őszi vízpótlása 

  

A vízpótló rendszer 2015. év végén készült el. A térség vízmozgásának monitorozására a Dél-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság és a PTE (Pécsi Tudományegyetem) is kiépített monitoringokat. A kiértékelés során a két 

monitoring adatai kerültek feldolgozásra. Az alábbi helyszínrajzon láthatók a térségben lévő monitoringok, a 

holtágrendszer és a töltőárok (piros vonal). 

 

 

A második töltésre a Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP) kérésére 2016. szeptember 22-án 11 órától 2016. 11. 

03. 12 óra között került sor.  

Töltési időszak 47 nap.   

Csapadék jellemzők a töltés időszakában: 

A töltés időszakában kémesi csapadékmérő állomásunkon 70 mm, a drávaszabolcsi állomásunkon 86 mm eső 

esett. Az 1. ábra az időszakban esett csapadékok napi összegeit mutatja: 



 

1. ábra 

A töltés időszakában 2016. 09. 22-től 2016. 11. 03- ig a Dráván kis vízállások voltak a jellemzőek (2. ábra kék 

grafikon). A folyó drávaszabolcsi vízmércéjén 151 cm és 12 cm közötti vízállástartományban mozgott a vízszint.  

Az időszak átlaga 58 cm volt. A sokéves átlaga ebben az időszakban 140 cm-el jellemezhető. A vízállás 

grafikonokon jól látható a Dráva vízszínt leszívó hatása a térség vízszintjeire, pl. október 18-án, amikor a 

drávaszabolcsi vízállás 12 cm volt, mind a kutak, mind a Fekete vízszintjében jelentkezett.  Ez a hatás a teljes 

töltési időszakra jellemző volt!  

 

                                                                          2. ábra 
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Kémes Drávaszabolcs



A töltés során 3 vízhozammérésre került sor a töltőárokban lévő vízmércénél. A töltést szerencsére közel azonos 50 

cm feletti vízállással lehetett kivitelezni (lila grafikon), így a töltő hozamok is közel azonosak voltak a töltés nagy 

részében. Jelentősebb eltérés, csak a töltés kezdetekor, illetve a töltés végén alakult ki. 

s.sz.     Vízhozammérések  töltőárok   duzzasztó   

  Dátum  Idő Vízfolyás és mérőhely neve H cm Q l/s H cm Műszer 

1 2016.09.28 9:33 tápcsatorna 54 124 240  SEBA1813 

2 2016.10.11 9:38 tápcsatorna 52 130 245 SEBA1813 

3 2016.10.25 12:00  tápcsatorna 59 255 259 SEBA1813  

        

 

 

                                                                        3. ábra 

A töltés kezdetekor a Kis-Inci tóban lévő regisztrálón 90,71 mBf. volt a vízállás (3. ábra). A töltés első három 

hetében a tóban még nem érződött a vízpótlás hatása, a vízszint lassan tovább süllyedt. Október 7-re már a szint 

90,64 mBf-re csökkent. Ettől kezdve a vízállás emelkedni kezdett és november 3-ra érte el a 91,23 mBf-i szintet.  

Ez 52 cm-nyi vízállás növekedést okozott. 

A vízhozammérések és a töltőárok vízállás idősora alapján számított kivett víztömeg térfogata kb. 681 000 m
3
 volt. 

A tórendszer tározási görbéje és a Kis-Inci tóban telepített regisztráló vízállásai alapján 90,64-91,23 mBf-i szintek 

közötti területet kellett feltölteni. Ennek a térfogata kb. 254 431 m
3
. 

A 426 569 m
3
 víz a töltési veszteségnek fogható fel, ami elsősorban a Dráva alacsony vízállásával magyarázható.  

Ebben a helyzetben a térség talajvizeinek szintjét a Dráva elszívó hatása irányítja. A vízpótlás hatékonysága ebben 

az esetben nem optimális, a Dráva a talajvízen keresztül „elszívja” a töltővíz nagy részét. A folyamat jól látható a 2. 

ábrán, ahol a Cún-Szaporca 2. kút (sötétzöld grafikon) a töltés pillanatától 58 cm-es vízszintemelkedést produkált a 

töltés végéig. A kút a töltőárok bal partján, az árok közelében található. Ugyanakkor, a tórendszer DK-i sarkánál a 

Dráva töltés közelében lévő Szaporca K-8-as kutunkon (világoszöld) szintjén a töltés hatása október 10-ig nem 

látható, addig csökkent a kút vízszínje. A Dráva közelsége erősebb szívóhatást gyakorolt a kútra. Október 10. után, 

azonban ahogy a Kis-Inci tavon lévő regisztráló vízszintje (3. ábra piros vonal) is emelkedni kezdett, a kútban a 

talajvíz állása is közelíteni kezdett a felszín felé.  

 

        Összeállította: Vízrajzi és Adattári Osztály     


