Tájékoztató a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság belvízvédelmi helyzetéről
2016. március 11.
HIDROMETEOROLÓGIA
Az elmúlt napok csapadékszegény időjárásának hatására a folyók felső szakaszain megindult a
folyamatos apadás. Az ezt megelőző időszakban kialakult kisebb árhullámok jelenleg
Köröstarcsa térségében okoznak készültségi szintek alatt stagnáló vízszinteket. Mivel a Tisza
csongrádi szakaszán is megindult az apadás, a Körösök alsó szakaszain számottevő vízszint
emelkedésekre már nem kell számítani, készültségi szint meghaladása sehol sem valószínű.
Tekintettel arra, hogy a középtávú meteorológiai előrejelzések csak lokális és kisebb
mennyiségű csapadékok előfordulását prognosztizálják, az apadási tendenciák az elkövetkező
napokban is folytatódnak.
BELVÍZVÉDELEM
Jelenleg igazgatóságunk 10 belvízvédelmi szakaszán van készültség érvényben. A belvízzel
elöntött terület nagysága összesen 11.965 hektár, melyből vetés 4005 hektár, szántó 2.600
hektár és rét, legelő 3.680 hektár, egyéb 1.680 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 506 em3 belvizet emeltek át a főcsatornákba, a torkolati szivattyútelepek pedig
2.030 ezer m3-t a főbefogadókba. A 2016. január 11. óta összesen 56.189 em3 vizet emeltünk
át folyóinkba. A tegnapi napon az összes üzemelő kapacitás 49,62 m3/sec volt.
A készültséggel érintett területen 5 db üzemelő belvíztározóban összesen 2,1 millió m3 belvizet
tartunk vissza.
6 önkormányzat rendelt el belvízvédelmi készültséget: Békésszentandrás, Köröstarcsa,
Zsadány, Kétsoprony, Kötegyán, Sarkad

BELVÍZ A MAGASBÓL
Filmünkben a belvízzel elöntött területek és a belvíz lefolyását segítő munkák – vízfolyásgátló
akadályok eltávolítása és uszadékleszedés – láthatóak a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
működési területén.
A film az alábbi linken érhető el, annak használatához hozzájárulunk:
https://www.youtube.com/watch?v=wnbZ1qfi208&feature=youtu.be
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