VÍZKÁRHIDROLÓGIAI ÉRTÉKELÉS

DDVIZIG
A 2020. 07. havi, a Babócsai Rinya vízgyűjtőn levonult helyi vízkárokat
okozó árhullám
hidrometeorológiai előzményei és hidrológiai jellemzői

Készítők: Pál Irina kiemelt műszaki referens,
Jakab Róbert monitoring referens
Szakmai felülvizsgáló: Horváth Gábor osztályvezető
Vízrajzi és Adattári Osztály – DDVIZIG

1.

Bevezetés
Az igazgatóság Somogy megyei vízgyűjtőin július végén heves, két napig tartó
csapadéktevékenység alakult ki, ami több vízrajzi állomáson is az elmúlt 70 év (az
észlelés kezdete óta) legnagyobb vízállásait okozta. Számos területen a vízfolyások
kiléptek medrükből-, elöntve mezőgazdasági területeket, veszélyeztetve több települést.

2.

Hidrometeorológiai előzmények és folyamatok

2.1. A vízgyűjtő rövid jellemzése
A Babócsai Rinya 874 km2 vízgyűjtője legyező alakú, több ágra szakadva vezeti le a
területére lehullott csapadékokat. A legészakibb területei Böhönye fölött találhatók és a
befogadója a déli országhatárnál Péterhida alatt – a Fekete árkon keresztül – a Dráva. A
vízgyűjtőn alapvetően kis települések vannak, legnagyobb városa Nagyatád. A
jelentősebb mellékágai a Taranyi, Segesdi, Beleg-Böhönyei, Szabási, Görgetegi és a
Lábodi-Rinya.

A

vízgyűjtő

legyezőszerű

szerkezete

kedvez

az

árhullámok

kialakulásának. A főágon jellemző a mellékágakról egy időben érkező vizek
koncentrálódása és az árhullámot erősítő hatásuk.
Szintén kedvez a vízgyűjtő alsóbb szakaszain az árhullámok kialakulásának a főág
(Babócsai-Rinya) alapvetően síkvidéki dominanciája, az esése 0,4-0,6 ‰. A
mellékágainak esése nagyobb a Taranyi-Rinya 1-2 ‰, Lábodi-Rinya 1-3 ‰, a
Görgetegi 2-2,5 ‰ eséssel rendelkezik. Számtalan halastó üzemel, amik jelentősen
módosítják a vízgyűjtőn a természetes lefolyást. Szintén jellemző a vízrendszerre a
malomárkok megléte. A múlt század elején még működő vízimalmok vízellátása
céljából a főág mellett, azzal párhuzamosan több kilométer hosszban mesterséges
árkokba kivezették a vizet a malmok meghajtása céljából. Ezek a medrek napjainkban is
léteznek, általában szárazak, de árhullámok esetén „beszállnak” az árhullám
levezetésébe.
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Babócsai-Rinya vízgyűjtő
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2.2. A meteorológiai helyzet ismertetése
Július 24-én déli, délnyugati irányból egy nagy nedvességtartalmú, sekély ciklon
húzódott a Kárpát-medence felé. Ez a ciklon nem volt mindennapos, mivel nem voltak
kivehetőek benne a klasszikus frontok, ellenben az ország nyugati megyéiben, eleinte
elsősorban annak is az északi részén heves zivatarokat okozott. A ciklon és annak
csapadékrendszere a következő nap során felettünk pörgött, és az így kialakuló
zivatarok és szupercellák óriási csapadékot okoztak elsősorban a Dunántúl nyugati
részein. A lehulló csapadék olyannyira jelentős volt, hogy többfelé 100 mm feletti
csapadék hullott le kevesebb, mint egy nap alatt. Ezen a napon az e napra vonatkozó 24
óra alatt lehulló csapadékmennyiség rekordja is jelenős összeggel dőlt meg. A Somogymegyei Vésén 178 mm csapadékot mértek.

A július 25-i területi csapadékösszegek
Nagyatádon 24-én este 21 órakor kezdődött meg a csapadéktevékenység, majd másnap
dél körül szűnt meg a csapadék. Ekkorra körülbelül 17 óra alatt 134 mm csapadék
hullott le. Ekkora csapadékra, ilyen rövid idő alatt a csapadékmaximum függvény
szerint körülbelül 110 évente számíthatunk. Az esemény egyik érdekessége volt,
hogy a tartós összeáramlási vonal miatt délnyugaton rendkívül éles volt a kis és nagy
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csapadékot kapott területek határa. Nagyatádon a másfél nap során 134 mm-t mértek,
míg a tőle 20 kilométerre lévő Homokszentgyörgyön már tízet sem. Nagyatádon a
július havi sokéves csapadékátlag 65 mm.

Kétnapos csapadékösszegek a DDVIZIG területén lévő csapadékmérő állomásokon
24-én a léghőmérséklet 21°C körül alakult a térségben, mely épp a szokásos
átlagértéknek felel meg. Másnapra több fokot esett a levegő hőmérséklete, így a napi
középhőmérséklet 18,2 °C volt Nagyatádon.
3. Hidrológiai események
Vízállás-vízhozam idősorok jellemzése
A másfél nap alatt lehullott csapadék hatására a teljes vízgyűjtőn árhullámok alakultak
ki. A Nagyatád feletti ágakon elindult árhullámok (Segesdi, Beleg-Böhönyei, SzabásiRinya) Nagyatád felett egyesültek és okoztak LNV feletti vízállást és vízhozamot a
nagyatádi vízrajzi állomáson, kilépve a mederből és elöntve a település vízfolyás menti
részeit. A Nagyatád alatti mellékágak (Görgetegi-Lábodi, Taranyi) is jelentős hozammal
rendelkeztek, amelyek Babócsa felett erősítették az árvizet. Nagyatádon a korábbi
LNV-t 86 cm-rel, Babócsán 26 cm-rel haladta meg a tetőző vízállás. Babócsán a
közúti híd teljes szelvénye víz alatt volt, duzzasztva a vízállást. A levonuló víz
árhullámképe nagyon hasonló a nagyatádi, illetve babócsai vízmérce idősorokon. A
babócsai (kék) grafikonon jól látható a 210 cm-nél kezdődő ellapulás, ami a mederből
az ártérre kilépő víz általi időszakos intenzitás-csökkenést idézett elő. Az ártér
feltöltődése után az áradás intenzitása újból fokozódott.
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Babócsai Rinya Nagyatád (piros), Babócsai Rinya Babócsa (kék), Babócsai Rinya
malomárok (zöld) vízállás idősorai
A mostani árhullám sokban hasonlított a 2010. májusi és szeptemberi árhullámokhoz,
bár azoknál lényegesen nagyobb volt. Akkor két nap alatt 102-108 mm eső esett
Nagyatádon, amiből az akkori LNV-k ki tudtak alakulni. Azok az árhullámok is több
helyen kiléptek a mederből és tározódtak az ártér mélyebb területein. A babócsai közúti
híd akkor is jelentős lefolyási akadályt képezett a levonuló víz számára, a malomárok
hídja és a közúti áteresz is jelentős szerepet vállalt a víz továbbvezetésébe. Ezek a
hidraulikai tényezők minden nagyobb árvíznél meghatározzák Babócsa térségében a
vizek levonulását.
A főágon a tetőzések az alábbiak voltak:
Állomásnév
Babócsai-Rinya
–Malomárok,
Nagyatád
Babócsai- Rinya,
Nagyatád
Babócsai-Rinya,
Babócsa

Tetőzés

Idő

LNV
cm

236

2020. 07. 26.
7:00

177

344
326

2020. 07. 26.
7:00
2020. 07. 27.
21:00

1993. 12. 23.
258
300

A mostani árhullámra a gyors levonulás volt a jellemző.
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Dátum

2010. 09. 20.
2010. 09. 22.

Míg a 2010-ben kialakult májusi és szeptemberi árvizek esetében 52, illetve 46 óra volt
a tetőzések között eltelt idő (Nagyatád-Babócsa), addig a most júliusi esetében 38 óra
telt el.
Az adatokból az látható, hogy a nagyobb árhullámok közül a mostani vonult le a
leghamarabb. Az árhullám tömegét, levonulását módosította a Segesdi-Rinyán lévő
halastavakat meghágó-, illetve közülük néhány töltését átszakító víz.
Szintén eltérés volt a tetőzések jellegében, míg a 2010-es esetekben mind a két
alkalommal a babócsai vízmércén volt a magasabb relatív tetőző érték, addig most a
nagyatádi vízmérce volt a relatív magasságban a jelentősen nagyobb. Itt is az alvízi
duzzasztás ténye valószínűsíthető, pl. vízrajzi mérőhíd!

nagyatádi vízmérce tetőző
értékek
2010. 05. 18.
221
2010. 09. 20.
265
2020. 07. 26.
344

babócsai vízmérce tetőző
értékek
2010. 05. 21.
266
2010. 09. 22.
300
2020. 07. 27.
326

Érdekes információ az árvíz során, hogy a július 24-i, esti, jelentős – közel 30 mm/óra
– intenzitású csapadék hatására már egy óra múlva észlelhető volt az árhullám
Nagyatádon (piros vonal). Az ilyen jellegű gyors reagálása a vízgyűjtőnek a lehullott
csapadékra inkább a mecseki domb-hegyvidéki vízgyűjtőkön jellemző.
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Árhullámtömegek
A korábbi, 2010-es árvizekhez képest a mostani árhullám tömege lényegesen
nagyobb-, 21,2 millió m3 volt. A 2010-es árhullámok esetében a májusi (kék) hasonló
hidrológiai, a szeptemberi (zöld) jelentősen nagyobb vízállások-vízhozamok esetében
következett be. Az idei árhullám volt a legmeredekebb áradó ági az eddigi
jelentősebbek közül. Jól látható, hogy mind a három árhullám esetében 210-240 cm
közötti vízállás- tartományban ellapulás észlelhető a görbéken, ami a hullámtéri
kilépéssel magyarázható (lásd alábbi ábra).

Babócsai-Rinya – Babócsa
Dátum
hossz
tejes tömeg
2010. 05. 16. – 05. 26.
11 nap
12,4 Mm3
2010. 09. 19. – 09.27.
8 nap
17,1 Mm3
2020. 07. 26. – 08.02.
8 nap
21,2Mm3
árhullámtömegek 2010-ben és 2020-ban
Szintén érdekes információval bír az árhullám megjelenésének hossz-menti terjedése.
Ez Nagyatádhoz képest Babócsán 20 óra múlva jelentkezett, míg a tetőzés a két
szelvény között 38 óra volt. Egy-egy szelvényben Nagyatádon 55, Babócsán 51 óra
alatt vonult le az ár.
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Levonulási idők számítása a nagyatádi és a babócsai szelvényekben
BabócsaiRinya
Malomárok
Babócsaicsapadék
Nagyatád
Nagyatád
Rinya Babócsa
szelvényszám
26,58 km
2,102,km
5,31
Nagyatád csapadék
(17 óra)
csapadékösszeg
132 mm
53 cm
58 cm
-3cm
07. 24.
07. 24.
07. 25.
árhullám kezdete
22:00
22:00
18:00
236 cm
326 cm
344 cm 07.
07. 26.
07. 27.
tetőzés
26. 7:00
7:00
21:00
∆291 cm 55
∆329 cm 51
óra
∆178 cm 55 óra
óra

Valószínűségek jellemzése
A Babócsai-Rinyán lefolyt árhullám valószínűségi jellemzőinek meghatározása során
több nehézség is adódott. A két vízmércével rendelkező állomáson Nagyatádon 1987-,
Babócsán 1951 óta van vízállás, vízhozam adatsor. Sajnos ennél az árhullámnál mind a
két helyszínen jelentős duzzasztás volt a hidak által. Így a vízhozamok valószínűségi
vizsgálatára került sor. A tetőző vízhozam babócsai meghatározása méréssel történt,
három nyíláson (szelvényben) folyt át az árhullám a Babócsa-Barcs közötti közúti híd
alatt. A három mérés korrigált összege tekinthető a tetőző értéknek. A vizsgálat az
MHstat (Műszaki Hidrológia) programcsomaggal került elvégzésre. A vizsgált
eloszlásfüggvények közül a Gen.Extrém függvény illeszkedése volt a legjobb.
A 75 m3/s –os korrigált vízhozam 111,5 éves visszatérésű hozamnak tekinthető.
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vízhozam, m3/s P Visszatérési idő, év
0
0,998
1,0
5
0,956
1,0
10
0,812
1,2
15
0,611
1,6
20
0,426
2,3
25
0,288
3,5
30
0,193
5,2
35
0,130
7,7
40
0,089
11,3
45
0,061
16,3
50
0,043
23,3
55
0,031
32,7
60
0,022
45,3
65
0,016
62,0
70
0,012
83,6
75
0,009
111,5
80
0,007
147,0
85
0,005
191,8
90
0,004
248,0
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4. Vízrajzi tevékenység, vízhozammérések, hidrológiai tájékoztatás
4.1. Rendkívüli vízhozammérések bemutatása, vízhozamgörbék elemzése
Az OMSZ-től (az OVF-en keresztül) kapott-, várható 50 mm feletti csapadék-riasztás
miatt az igazgatóság szakemberei július 24-től fokozott figyelemmel kísérték az
érintett vízgyűjtőket. Így a vízrajzos kollégák is (mérőcsoportok, központi irányítók)
azonnal tudtak intézkedni és mind áradó, tetőző és apadó ági, rendkívüli
vízhozammérések elvégzésére, illetve védekezést segítő tájékoztatók készítésére.
Ennek köszönhető, hogy 30 db mérés volt az érintett vízfolyásokon.
Az időszakban végzett mérések összefoglaló táblázata az alábbiakban látható:
dátum
2020.07.26

idő
12:14

2020.07.26

12:03

2020.07.26
2020.07.27

14:51
9:30

2020.07.27

10:20

2020.07.27
2020.07.27

11:07
14:10

2020.07.27

14:40

2020.07.27
2020.07.27

14:30
18:16

2020.07.27

18:33

2020.07.27
2020.07.28

21:00
8:30

2020.07.28
2020.07.28

8:50
9:00

2020.07.28
2020.07.28
2020.07.29
2020.07.29
2020.07.29
2020.07.29

10:54
11:10
9:47
10:00
10:30
11:00

2020.07.29

11:30

állomásnév
Babócsai R. Nagyatád
Babócsai R. Nagyatád
malomárok
Lábodi Rinya Lábod
Babócsai R. Nagyatád
Babócsai R. Nagyatád
malomárok
Taranyi Rinya Háromfa
Babócsai Rinya Babócsa
Babócsai R. Babócsa
malomárok
ártéri áteresz
ártéri áteresz
Babócsai R. Babócsa
malomárok
Babócsai Rinya Babócsa
Babócsai Rinya Babócsa
Babócsai R. Babócsa
malomárok
ártéri áteresz
Babócsai R. Nagyatád
malomárok
Babócsai R. Nagyatád
Malomárok Péterhida
ártér lefolyás Péterhida
átvágott út "medre" Péterhida
Babócsai Rinya Babócsa
Babócsai R. Babócsa
malomárok
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H cm
340

Q m3/s
65

műszer tendencia
ADCP
apadó

30

ADCP

apadó

89
284

0,474
54,6

Seba
ADCP

áradó
apadó

152

5,2

ADCP

apadó

108
295

11
41

ADCP
ADCP

apadó
áradó

6,4

ADCP

áradó

13,6
15,7

ADCP
ADCP

áradó
áradó

10,4

ADCP

áradó

43,4
43,06

ADCP
ADCP

tetőző
apadó

7,6
15,96

ADCP
ADCP

apadó
apadó

3,58
19,48
18,41
1
1
38,055

ADCP
ADCP
ADCP
Seba
Seba
ADCP

apadó
apadó
apadó
apadó
apadó
apadó

4,32

ADCP

apadó

326
312

124
210

281

2020.07.29
2020.07.30
2020.07.30
2020.07.30

11:40
8:43
8:55
9:25

2020.07.30
2020.07.30
2020.07.30
2020.07.30

9:45
9:36
11:50
11:04

ártéri áteresz Babócsa
Malomárok Péterhida
átvágott út "medre" Péterhida
Babócsai Rinya Babócsa
Babócsai R. Babócsa
malomárok
ártéri áteresz Babócsa
Malomárok Nagyatád
Babócsai Rinya Nagyatád

255

6,933
18,37
0,306
28,455

ADCP
ADCP
Seba
ADCP

apadó
apadó
apadó
apadó

46
146

2.608
1,677
1,33
4,077

ADCP
ADCP
ADCP
ADCP

apadó
apadó
apadó
apadó

A vízhozamméréseket nagyban nehezítette a mederből az ártérbe kilépő víz. Mind
Nagyatádon, mind Babócsán a vízmércék szelvényében többszáz méteres volt az összefüggő
vízfelület. A mérések a közúti hidak szelvényében történtek, Nagyatádon a Rinya és a
Malomárok közúti hídjainál, Babócsán szintén a Rinya, a Malomárok hídjainál és a kettő
között lévő közúti áteresz szelvényében. Ezekben a szelvényekben nagy sebességgel áramlott
át a víz. A több nyíláson mért hozamok összegzése alapján, Nagyatádon 90-95 m3/s tetőző
vízhozam valószínűsíthető, míg Babócsánál 70-75 m3/s-re becsülhető, azzal a megjegyzéssel,
hogy Babócsánál az árhullám egy része az ártéren tározódott.

Babócsai-Rinya Nagyatád, vízrajzi állomás
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A nagyatádi tetőzés körüli állapotban az álló helyzetben készített drónvideó felvétel
segítségével a Budapesti Műszaki Egyetem Dr. Baranya Sándor vezetésével sebességés

vízhozam

becslést

készített

a

vízrajzi

állomás

szelvényére.

A

meder

keresztszelvényének ismeretében a tetőző hozamra 77 m3/s –ot becsültek a BabócsaiRinya nagyatádi szelvényére. Sajnos itt a tetőzéskor nem volt mérés, a tetőzést követően
5 óra múlva 65 m3/s-ot mért a mérőcsoport. Sajnos a malomárokra nem készült videó,
így az ottani vízhozammérést nem lehetett összevetni az ily módon készült becsléssel.

(forrás: BME) felszíni sebességeloszlás a Babócsai-Rinya nagyatádi vízrajzi állomás
szelvényében
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(forrás: BME) Babócsai-Rinya Nagyatád vízmérce kereszt és rész-vízhozam szelvénye

Babócsai Rinya Babócsa vízrajzi állomás (műszerház a piros körben)
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Vízhozamgörbék
A vízhozamgörbe szerkesztését nagyon megnehezítette a részben duzzasztott
vízállásokra, illetve a több szelvénybe (átereszek, ártéri hídnyílások) lefolyó
vízhozamokra alapozott munka. A 2010-es korábbi LNV-t okozó árhullám mérési
adatait is alapul véve készült az új babócsai görbe.

Q/H görbe Babócsai Rinya Babócsa
4.2. A hidrológiai tájékoztatás általános jellemzői
A rendkívüli mérések mellett naponta 1, szükség esetén 2 hidrometeorológiai
tájékoztató is készült a védekezők számára. A tájékoztatók az aznapi aktualitások
mellett a várható meteorológiai és hidrológiai helyzetre adtak prognózisokat. A
védekezés időszaka alatt 2 db figyelmeztetés és 10 db tájékoztató lett kiadva.

5. Előrejelzések értékelése
5.1. A meteorológiai előrejelzések jellemzése
Az OMSZ által használt ECMWF időjárás előrejelző modell július 21-től jelzett előre
nagyobb csapadékot a Nyugat-Dunántúlra. Ekkor területi átlagban mintegy 25
milliméter csapadék lehullására láttak esélyt az elkövetkezendő hat napra.
15

Az

előrejelzés drasztikusan 23-án változott meg, mikor is a kérdéses térségre 80-90
csapadék lehullását várták területi átlagban. Tehát a csapadék megjelenését, már
napokkal korábban előre jelezte a modell, de az igazán rendkívüli csapadék
megjelenését csak alig több mint egy nappal annak bekövetkezte előtt. Megjegyezendő
azonban, hogy a bekövetkezett időjárási esemény és különösen az ilyen helyzetekből
lehullandó csapadék mennyiségi előrejelzése a legnehezebb előrejelzési feladatok közé
sorolható.
5.2. A hidrológiai előrejelzések jellemzése
A

hidrológiai

előrejelzések

minden

védekezést

irányító

szervezet

számára

létfontossággal bírnak. A Rinya vízgyűjtőre lehullott rekord mennyiségű csapadékból
levonuló árhullám tetőzését megbecsülni Babócsa térségére – volt az elvárás. A
vízfolyás ilyen tömegű víz esetén már kilép a medréből, elöntve az árterét, amire eddig
az elmúlt évtizedekben csak 1-2 alkalommal volt példa. Ráadásul a babócsai közúti híd
szelvénye ilyen mérvű árhullám esetén már nem képes a vizet duzzasztás nélkül
átvezetni, így változó mérvű duzzasztással kell számolni. Ezen okok miatt korrekt
mércekapcsolat a Nagyatád és Babócsa vízrajzi állomások között már nincs ebben a
tartományban. A legutóbbi és eddigi legnagyobb árhullám a 2010. szeptemberi volt.
Ekkor a mostanihoz hasonlóan kiöntött a vízfolyás Babócsa térségében, de Nagyatádon
akkor érdemi elöntések nem voltak. A tetőzések akkor Nagyatádon 258 cm, Babócsán
300 cm-rel realizálódtak. A vízgyűjtőre digitális terepmodell, 1 vagy 2 DIM
lefolyásmodell nincs.
A rendelkezésre álló vízhozammérések, vízállásadatok, a 2010. évi árhullám adatok
ismeretében, a nagyatádi tetőzés alapján kijelenthető volt, hogy Babócsán a korábbi
LNV felett fog a patak tetőzni! A tetőzést a rendelkezésre álló információk alapján csak
műszaki becsléssel lehetett meghatározni. A tetőzés babócsai várható értékét 350  20
cm-re becsültük, ami a bekövetkezett 326 cm-hez képest 4 cm-rel volt magasabb. Az
időbeni meghatározásra a korábbi 2010-es árvízből indult ki a számítás. Ez alapján a
tetőzést most mintegy 8-10 órával későbbre valószínűsítettük.
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6. Tapasztalatok, tanulságok, javaslatok
Lehetőleg rövid és egyértelmű, felsorolás-jellegű kifejtés, amely a vízkáreseménnyel
kapcsolatos hidrológiai tevékenység kapcsán megfogalmazódó problémákat és
javaslatokat érinti. Az előrejelzés legnagyobb problémáját a kialakult duzzasztások,
kiöntések miatti szoros mércekapcsolat hiánya okozta. Így, mivel terepmodell nem állt
rendelkezésre, a mércekapcsolatok több verziójára készültek számítások és becslések.
A védekezés során több műszaki problémával is szembesülni kellett.
A viszonylag kis vízgyűjtőkön gyorsan levonuló árhullámok elleni védekezés mindig
nehézségeket hordoz magában. A Rinya vízgyűjtőn a Segesdi-Rinya ágon több halastó
is elszakadt, illetve gátjait meghágva folyt le az árhullám (Ötvöskónyi, Kutas), amik
hirtelen koncentráltan növelték meg a Nagyatád feletti hozamot. Ilyen eseményekre
előre nem lehet számítani.
A vízmércéknél évek óta üzemelő távmérőműszerek szintén okoztak problémákat.
Nagyatádon antenna gondok miatt voltak néhány órás kimaradások az adatok
továbbításában. A mindenki számára okostelefonnal is elérhető vizugy.hu-n egy-egy
alkalommal a vízállások frissülése nagyon lassan-, 15-20 perc múlva jelent meg, ami
ilyen heves árhullámok esetén nem megengedhető. A probléma észlelése után nagyobb
teljesítményű antenna lett kihelyezve-, így a kommunikáció zavartalanná vált. Szintén
megoldás az észlelési gyakoriság, (ami normál esetben óránkénti), átállítása 30 percesre,
így az interneten elérhető adatok folyamatosabban láthatók. Szintén műszerprobléma
volt Babócsán is, ahol az áradó víz a műszerházat is elöntötte és a műszer zárlatos lett.
Itt is elhárítrásra került a hiba, a meghibásodott műszer azonnali cseréjével. A
folyamatos vízhozammérések az árhullám nagyatádi megjelenésével kezdődtek el, és 30
db rendkívüli mérésre került sor a Babócsai- Rinyán és mellékvízfolyásain. A mérési
tapasztalatok azt mutatják, hogy a 2-2,5 m/s közötti sebességeknél már a hídi mérések
nem alkalmazhatók, a katamaránra, trimaránra szerelt ADCP műszer gyakran elmerül,
felborul, csak nagy hibával tud mérni. Ilyen esetekben a csónakból történő
vízhozammérés ad csak megbízható eredményt. Szintén a turbulensen áramló, nagy
sebességgel rendelkező víz esetén a StreamPro ADCP nem volt használható, nagyon
könnyen felborult, bukdácsolt a vízen, ellenben a RiverRay ADCP-vel, jól lehetett
dolgozni. Szintén problémát jelentett a rézsűs vízmércék mérési tartományát meghaladó
vízszintek kialakulása. Ezt ideiglenes, álló vízmércék telepítésével lehetett pótolni. A
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jövőben a mobil vízmércék telepítésére célszerű felkészülni és előre legyártani az erre
alkalmas oszlopokat, eszközöket.
Most került területünkön először alkalmazásra a drónfelvételek használata, a
vízsebesség-vízhozam meghatározásra. A Budapesti Műszaki Egyetem segítségével
sikerült Nagyatádon tetőzéskori vízhozamot becsülni a Babócsai-Rinyán drónfelvételre
alapozott sebességvektorok meghatározásával. Ezt a módszert a jövőben célszerű
alkalmazni a nehezen megközelíthető, vagy rossz mérési feltételekkel rendelkező
helyeken.
Összességében elmondható, hogy az árhullám folyamatos követése, a vízállások,
vízhozammérések előállítása, publikálása a védekezők számára csak megfelelő számú
tartalékeszközzel, műszerrel és egyéb felszerelésekkel biztosítható, ami ebben az
esetben rendelkezésre állt.
Célszerű egy-egy nagyobb-, és villámárvizekre hajlamos vízgyűjtőre csapadéklefolyásmodell készítése, amivel az ár levonulását, az esetleges elöntési területeket is
szimulálni lehetne a modell segítségével.
7. Mellékletek
Mellékletek nem készültek.
8. Irodalomjegyzék
Hivatkozott irodalom alkalmazására nem volt szükség.
Az anyag megtekinthető a Hydroinfo.hu-n,
a történelmi árvizes archívumban is:
http://hir.hydroinfo.hu/doc/newTARARC/index.php
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