Tájékoztató a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság ár- és belvízvédelmi helyzetéről
2016. március 6.
HIDROMETEOROLÓGIA
Az elmúlt 24 óra csapadékmentes volt a vízgyűjtőben. Biharfüreden a hóvastagság ma reggel
18 cm, 2 cm-t csökkent tegnaphoz képest.
A Körösök vízrendszerében minden folyón az apadó vízállások jellemzőek, mely az alsó
szakaszokon nagyon lassú ütemű.
A Hármas-Körös vízállása Gyománál tegnap este került készültségi szint alá, ma reggel 544 cm
(I. fok 550 cm), jellemzően 1-2 óránként apad 1 cm-t. Szarvason ma reggel 620 cm-es vízállás
volt (I. fok 600 cm), az apadási ütem kissé gyorsult.
A Tisza Csongrádnál 624 cm, a tegnapi naphoz hasonlóan 3 cm-t emelkedett 24 óra alatt. A
Tisza árhulláma elhagyta Kisköre térségét, ahol már apadó tendencia érvényesül. Ennek
megfelelően várható, hogy Csongrádnál a vízállás holnap tetőzési állapotba kerül.
A meteorológiai előrejelzések szerint holnap reggelig, majd az azt követő 24 órában ismételten
10 mm-t meghaladó területi átlagú csapadék hullhat a Körösök vízgyűjtőjében. A lehullott
csapadékok által generált árhullámok a vízrendszer teljes egészében készültségi szintet
meghaladó tetőzéseket okozhatnak március 10-től kezdődően, valamint a belvízhelyzet
romlását eredményezhetik.
ÁRVÍZVÉDELEM
A Hármas-Körös felső szakaszán tegnap 18.00 órakor megszüntettük a készültséget, jelenleg I.
fokú készültség a Hármas-Körös alsó szakaszán van érvényben, 22 km-en. Az
árvízvédekezésben a tegnapi napon 37 fő vett részt.
BELVÍZVÉDELEM
Jelenleg igazgatóságunk 10 belvízvédelmi szakaszán van készültség érvényben. A belvízzel
elöntött terület nagysága összesen 12.170 hektár, melyből vetés 3.920 hektár, szántó 2.700
hektár és rét, legelő 3.935 hektár, egyéb 1.615 hektár. Az elmúlt napon 124 fő vett részt a
belvízvédekezésben.
I. fokú a belvízvédelmi készültség 7 szakaszon:
a 12.01. Réhelyi, 12.02. Szeghalmi, 12.03. Gyomai, 12.04. Holt-Sebes-Körös, a 12.07. sz.
Fehér-Fekete-Körös közti, a 12.09.sz. Mezőberényi ás a 12.10 Dögös-Kákafoki belvízvédelmi
szakaszokon.
II. fokú a belvízvédelmi készültség 3 szakaszon:
a 12.05. Kettős-Körös jobb parti, 12.06. sz. Hosszúfoki és a 12.08. sz. Élővíz-csatornai,
belvízvédelmi szakaszokon.

Az elmúlt 24 órában összesen 44 szivattyútelep üzemelt igazgatóságunk területén, melyből 14
folyamatosan (éjjel-nappal) működött. Az üzemelő esésnövelő szivattyútelepek az elmúlt
napon összesen 560 em3 belvizet emeltek át a főcsatornákba, a torkolati szivattyútelepek pedig
1.806 ezer m3-t a főbefogadókba. A 2016. január 11. óta összesen 46.807 em3 vizet emeltünk
át folyóinkba. A tegnapi napon az összes üzemelő kapacitás 45,82 m3/sec volt.
A készültséggel érintett területen 5 db üzemelő belvíztározóban összesen 1,97 millió m3
belvizet tartunk vissza.
4 önkormányzat rendelt el belvízvédelmi készültséget: Békésszentandrás, Köröstarcsa,
Zsadány, Kétsoprony.
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