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A töltésrendszer kialakításakor
támasztott igények és lehetőségek
Lakossági igény:
Minél több termőföld
árvízmentesítése:

Növénytermesztés a mentett
oldalon, állattenyésztés a
hullámtéren („mobil”,
árhullámok esetén kihajtható)
Hullámtereken legelők, fás
legelők, kaszálók, melyek
nem akadályozzák az
árhullámok levonulását.

Rendelet írja elő a hullámtér megfelelő
tisztántartását, aki ennek az elvárásnak nem felel
meg, attól a kezelési jogot elveszik. Ezt a falu
képviselői évente ellenőrzik (Rába Szabályozó Társulat)

Megváltoztak az igények…
Mezőgazdaság
áttért az intenzív
állattenyésztésre,
megszűnt a
hullámtéri legeltetés.
Helyét az
erdőgazdálkodás
vette át.
Az erdők alja még
kaszált, az árhullámok
levezetésére még
alkalmas

1980-as évek végétől:
Megváltozott az erdők kezelésének módja:
megerősödik a cserjeszint, megjelennek az
invazív fajok (gyalogakác) a terület így
már alkalmatlan az árvízlevezetésre.

A gyalogakác falként zárja el a víz útját

A rendszer kialakításakor nem
ezeket a feltételeket vették
figyelembe a mérnökök! Az
érdesség növekedése az
árvízszintek emelkedését vonta
maga után.
A sűrű hullámtéri növényzet gátolja az
árhullámok gyors levonulását

Lehetséges megoldások
•

Tudomásul vesszük, hogy töltéseink egyre kisebb
vízhozamú árhullámok ellen nyújtanak csak védelmet, egyre
nagyobb az elöntés lehetősége.
Magasítjuk töltéseinket, felvállalva, hogy

•
–

–

•

•

vagy egyre nagyobb vízszintkülönbséget tartunk a hullámtéri és a
mentett oldal között, de emiatt egyre nagyobb a talajtörés lehetősége
és ezzel együtt a töltésszakadás veszélye
vagy a töltésállékonyság biztosítása miatt magasabb belvízszintet
tartunk, de ezzel nő a belvízi elöntés mértéke

Szélesebb hullámteret alakítunk ki, bár a töltésáthelyezések
költsége a töltésmagasság függvényében több száz millió Ft/
tkm.
Helyreállítjuk a hullámterek eredeti levezető-képességét.

Nyugat Európa: „Teret a folyónak”
program
Nádas a Rajna hullámterén

A Rajna rehabilitált hullámtere

A program előtérbe helyezi a vizes élőhelyek, rétek-legelők rehabilitációját a
hullámtereken ma szokásos erdőgazdálkodás helyett és egyben alkalmassá teszi
a területet az árhullámok biztonságos levezetésére

Magyar sajátosság a pénzszűke….Ezért
Nyugat-Európától eltérően nálunk az
árvízvédelmi rendszer kialakításakor
költségtakarékosság miatt nem a folyókat
egyenesítették ki, hanem a töltésrendszer
hosszát, tömegét minimalizálták.

•Változó szélességű hullámtér,
melynek egyes területei nem
vesznek részt az árvízlevezetésben.
•Egyedülállóan szép, megmaradt
hullámterek

A változó szélességű hullámteret azonban nem mindenhol veszi igénybe a
víz, így az egykori szűkösségből ma erény lehet: ha jól határozzuk meg
azokat a területeket, melyet a folyó árvízkor igénybe vesz, az áramlási
holttereken megőrizhetők az erdők mai formájukban, míg a levonulási
sávokon helyreállítandó rétek - legelők hullámtereink változatosságát
növelik.

Az eredmény a mai, monokultúrás
erdőállomány helyett egy mozaikosabb,
áramlási irányokban rétekkel,
tocsogókkal, fás legelőkkel tarkított
hullámtér lenne. Ez egyben találkozhat
a természetvédelem igényeivel is.

Az árvízi levonulást vizsgáló modellek feladata az, hogy meghatározza
azokat a területeket, ahol szabaddá kell tenni a víz útját és egyben kijelölje
azokat, ahol a jelenlegi művelési formán nem kell változtatni, hiszen a víz
azokat a területeket nem veszi igénybe.
Mura 4+450 - 19+700 tkm szakasz
(Murakereszttúr vasúti híd - M7 autópályahíd alvízi szelvénye)
A 2005. 08. 24.-i tetőzés és a mértékadó árvízszint
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2005. 08.24.
Érkező vízhozam 1188 m3/s
Vízszint Murakereszttúron
(4+450 tkm) 134.39 mBf
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1%-os valószínűségű árhullám
érkező vízhozam 1650 m3/s
Mértékadó árvízszint
Murakereszttúron (4+450 tkm)
134.48 mBf
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Viszintrögzítés Mura 2005.08.24.

Árvízszintjeink folyamatos emelkedése…. A Murán is.

tkm

Főbb tudnivalók
• Méretarány: M=1:350/100
• Beépítés: a hullámtérrel együtt az M7 híd és a
murakereszttúri vasúti híd közöttű
• Froude modell, permanens vízmozgás
• Nyitó peremfeltétel: érkező vízhozam
• Záró peremfeltétel: vízállás
• Kalibrálás: 2005. augusztusi árhullám tetőzése

Mi
változott?????

Ez 100 éve is ilyen
lehetett, hiszen a folyó
partbiztosításai már
régen elkészültek
A hullámtér egyes területei töltődtek

A mederterület érdemben
nem változott

A régi rajzokat összevetve a
mostanában készült légi
felvételekkel
megállapítható, hogy a
hullámtéren jelentősen
megnőtt az erdőterületek
aránya. A napjainkban
szokásos erdőművelés pedig
nem kedvez az árhullámok
levonulásának.

A parti sávok, még ha csak 15 – 20 m
szélesek is, sűrű benőttségükkel a víz
számára áthatolhatatlan akadályt
képeznek.

A felépített modell egy részlete a jellegzetes problémákkal:
Kanyargós meder, áthatolhatatlan erdők között

mBf

Mura 4+700 - 19+700 tkm szakasz (Murakereszttúr vasúti híd - M7 autópályahíd)
vízszintrögzítés a modellben a vízmércék leolvasásával
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És a kalibrált modell szerint ha tényleg megérkezik az 1%-os
valószínűségű árhullám, töltésmeghágás várható.
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Az árvízszintcsökkentés lehetséges
módjai
•
•
•

•
•

Rét-legelő gazdálkodás visszaállítása a kanyarulati
tetőpontok alatt és a hullámtérről visszatérő víz helyén, mert
a víz akadálytalan útját biztosítani kell
Áramlási irányba eső még meglévő mellékágak
rehabilitációja (az összes nem kell, a biológiai sokféleséghez
a lefűződés is hozzá tartozik)
Szántóföldi művelés megszüntetése a hullámtéren
(Különösen az erősebb szárú növények jelentenek gondot,
hiszen az árhullámot fékezik, mert nem fekszenek el. Ilyen
például a kukorica.)
A jelenleg még meglévő fás legelők megőrzése (kaszálás,
legeltetés!)
Különösen a kanyarulati tetőpontok környékén a parti
növényzet ritkítása. (Gyalogakácosok eltávolítása, a
„bokrászás” visszaállítása)

Ezt a kanyart nehezen követi egy
árhullám, az omega nyakában a
folyó miatt, a tetőponti
szelvényben a hullámtér
beszűkülése miatt kell levonulási
sávot nyitni.

A kanyar tetőpontjában a modellben be és kilépésnél is magas
sebességek alakultak ki.

A tisztítás folyamán két levonulási sáv rajzolódott ki, melyek a
kanyarok tetőponti szelvényeit kötötték össze. A köztes területhez, még
sűrű parti erdők esetén sem kellett hozzányúlni.

A két sávot Murakesreszttúr felett egyesíteni kell, mert ismét beszűkül a
hullámtér.

Levonulási sávok helyszínrajzi elrendezése

A Mura modellben mért 1%-os valószínűségű árhullám
levonulás a tisztítás után
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Az árvízvédelmi rendszert
arra a vízállásra tervezték,
amit a tisztítás után
mértünk a modellben az
1%-os valószínűségű
árhullám levezetésekor!
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A folyónál a gyorsabb levonulást
segíti
– A nagyobb vízmélység (R!)
– Az esésnövekedés (I!)

A gyors levonulást gátolja
– A visszaduzzasztás (szűkületek,
egyéb akadályok:
eséscsökkenés)
– A folyó kanyargóssága, melyet a
víz árvízkor nehezen követ,
energiaveszteség
– A megteendő út hossza

Levonulási sávnál
– Kisebb vízmélység, ezért
szélesebb terület kell
– Az esés előáll, mert rövidebb
az úthossz
– Szűkületeknél a tisztán
tartással lehet csökkenteni
azok hatását
– A vonalvezetésnek meg kell
felelni a hidraulika
szabályainak
– És végül: Q=F*v! És ha a
sávot nem áramlási holttérben
jelöljük ki, a víz számára
területet biztosítottunk. Azt kell
megkeresni, hol lehet a
legnagyobb sebességet elérni.

A javasolt megoldás gyenge pontja
•

•
•
•
•
•

Folyamatos fenntartást igényel, tisztázni kell, hogy ezt ki végzi el.
(Természetvédelem legeltet és kaszáltat? Ld Fertő-Hanság NP?
Magánszemély?) Ha a fenntartás elmarad, a rendszer egy-két év alatt
összeomlik!
Folyamatos egyeztetési igénye van a terület használójával
Folyamatos észlelés szükséges
Az érdesség esetleges megváltozását folyamatosan figyelemmel kell kísérni
(folyamatos 1D modellezés)
Az árvízi bejárások programját ki kell egészíteni a levonulási sávok
állapotellenőrzésével
Jogszabályt kell módosítani, hogy a levezető-képesség megőrzése prioritást
élvezzen, legyen jogi lehetőség a levezetőképesség fenntartása érdekében
jogi szankciók alkalmazására

A javasolt megoldás erénye
• Olcsóbb, mintha új műveket építenénk be
• Kivédhető a töltésmagasítás (de a helyreállítás,
rekonstrukció nem!)
• Helyreállítja az eredeti gazdálkodási módot, tehát
élőhely-rekonstrukció is egyben
• A régi folyómedrek rekonstrukciójával új élőhelyek
alakulnak ki
• Az eredeti gazdálkodási mód helyreállíttatásával új
lehetőséget teremt az idegenforgalom számára

Puding próbája az evés!
Tisza Szolnok alatt (2000-ben
rekord vízszint)

A 2001 és 2003 évi modellkísérletek
alapján kijelölt levonulási sáv

2010.-ben nagyob árhullám érkezett a
Tiszán. A vitát be kellett fejezni és a
levonulási sávot üzembe kellett helyezni.
Vezsenyi térség
vízhozammérései
2010. június 15.
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A szükséges töltésáthelyezés elkészült, de még
ekkor is nagy viták voltak,
újra kellett modellezni 2008ban.
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A mérések szerint az érkező vízhozam
1/3-a a levonulási sávon folyt le.

A megvalósítás játékszabálya:

Mindig alul kell a levonulási
sávok kialakítását elkezdeni!
Köszönöm a türelmet!

