Tájékoztató a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság belvízvédelmi helyzetéről
2018. április 12.
Hidrológia – hidrometeorológia
Az elmúlt 5 napban a Körösök vízgyűjtőjében csak elvétve fordult elő 1-2 mm mennyiségű
csapadék. A hegyvidéki vízgyűjtőben a hótakaró a melegedő léghőmérséklet hatására tegnapra
elolvadt, így a jelenleg levonuló árhullámok utánpótlása megszűnt.
Folyóink vízállása sehol sem haladja meg a készültségi szintet, mindenütt apadó tendencia
érvényesül.
A meteorológiai előrejelzések szerint holnap területi átlagban 6 mm körüli csapadék várható a
vízgyűjtőben, ezt követően meleg és csapadékmentes időjárás valószínű. Jelentősebb
árhullámok kialakulására a Körösökön az elkövetkező napokban nem kell számítani.
Belvízvédelem
Jelenleg igazgatóságunk mind a 10 belvízvédelmi szakaszán készültség van érvényben.
I. fokú a belvízvédelmi készültség:
a 12.01. Réhelyi, a 12.02. Szeghalmi, a 12.03. Gyomai, a 12.04. Holt-Sebes-Körösi, a 12.06.
sz. Hosszúfoki, a 12.07. sz. Fehér-Fekete-Körös közi és a 12.10. Dögös-Kákafoki
belvízvédelmi szakaszokon.
II. fokú a belvízvédelmi készültség:
a 12.05. Kettős-Körös jobb parti, a 12.08. sz. Élővíz-csatornai és a 12.09. sz. Mezőberényi
belvízvédelmi szakaszokon.
A szivattyúzások és az elmúlt napok kedvező időjárási körülményei következtében az elöntött
területek nagysága folyamatosan csökken, a március közepén regisztrált közel 14 000 hektáros
maximális elöntéshez képest, majdnem a felére csökkent. A folyók ugyan medreikben vannak,
de a vízállások folyamatosan viszonylag magas szintűek, emiatt sehol sem lehetséges a belvizek
gravitációs levezetése, és ezért a szivattyúzási igények is csak nagyon kis mértékben
csökkennek.
Az elöntött terület nagysága 7 475 hektár (ebből vetés: 2 815, szántó: 1 885, rét-legelő: 1
900, egyéb: 875).
Az elmúlt napon 110 fő vett részt a belvízvédekezésben.
Az őrjárások területén, az őrszolgálat nyomon követi az elöntött területek nagyságát, kezeli a
vízkormányzó műtárgyakat, olvassa a vízmércéket, gondoskodik a vízfolyás-gátló akadályok
eltávolításáról. A szivattyútelepi gépészek biztosítják a szivattyútelepek igény szerinti
üzemeltetését.

Jelenleg összesen 39 szivattyútelep üzemel igazgatóságunk területén. A kézi vezérlésű
szivattyútelepek közül 4 folyamatosan (éjjel-nappal) működik. 2018. április 11-én az átemelt
víz mennyisége 1 412 ezer m3 volt. A periódus kezdetet óta (2018. 03. 05.) összesen 117 855
ezer m3 vizet emeltünk át.
A készültséggel érintett területen 5 db üzemelő belvíztározóban összesen 3 720 ezer m3 belvizet
tartunk vissza.
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