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TÁJÉKOZTATÓ 

Az aszályos időjárás okozta károk elleni védekezésről 

 

Az elmúlt hét során érkezett lehűléssel némi csapadék hullott a KÖTIVIZIG területén is. A 

legtöbb eső, 6 mm Törtelen, a legkevesebb (alig mérhető) Karcagon esett.  Szeptemberben 

eddig a sokéves áltagos csapadékmennyiség alig 21 %-a esett le területünkön. A vízgyűjtőkön 

is minimális, átlagosan 5 mm alatti csapadékot mértek. A hőmérséklet ugyanakkor továbbra is 

az átlagosnál magasabb volt, szeptember 18-ig 6 nap regisztráltak 30 Celsius fok feletti 

hőmérsékletet (a sokéves átlag 1). 

A jelentéktelen csapadék hatására a folyók vízjárása nem változott, a Tisza felső szakaszán 

végig apadást figyelhettünk meg. A Kiskörei tározó vízkészletből történt fokozatos pótlásnak 

köszönhetően a Tisza középső szakaszán az apadás üteme minimális volt.  

 

Várható időjárás a következő 7 napra 

 

 
A hét második felében változó felhőzetre számíthatunk, a legtöbb felhő szerdán és szombaton 

valószínű, ekkor többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. Jelentős mennyiségű 

csapadék (legalább napi 5 mm) az ország területének 60 százalékán valószínű. A 

legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7, 13, pénteken 2, 8 fok között alakul, ekkor 

helyenként talajmenti fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet a kezdeti 23, 28 

fokról 12, 18 fok közé esik vissza. 

A hét közepén várható csapadék kismértékben javíthat a folyók vízkészletén. A lehulló 

eső jelentős hányada el fog szivárogni az igen száraz talajba, csak kis része kerülhet a 

folyókba. A Tisza és a mellékfolyók országhatár menti szelvényeiben csak néhány 

deciméteres vízszintemelkedést várható. A Közép-Tisza duzzasztásmentes szakaszán a 

vízállások tartósan az LKV közelében maradnak. A hét végétől újból száraz és az 

évszaknak megfelelő hőmérsékletek várhatóak. 

 

Az előrejelzések szerint az elkövetkező héten a Felső-Tisza vízgyűjtőn lehulló csapadék 

várhatóan továbbra sem okoz kedvező változásokat a Tisza és mellékvízfolyásinak 

vízjárásában. Ezért ahhoz, hogy a Tisza középső szakaszán elkerüljük a kritikusan 

alacsony mederteltségeket - biztosítva ezzel lakossági és ipari vízellátást – a Tisza-tó 

vízkészletéből történő Körös-völgyi vízleadást szeptember 18-án átmenetileg 

felfüggesztettük. Ennek ellenére fel kell készülni arra, hogy a várható alacsony vízhozamok 

mellett a Kiskörei tározó duzzasztási szintje – a korábbi tervezett - a 700-cm alá fog csökkeni. 

A jelenlegi vízszint a Kisköre-felső vízmércén mérve 698 cm. 
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Működési területünkön a rendelkezésre álló vízkészletek az előző héthez képest tovább 

apadtak. A belvízcsatornák és a vízpótló csatornák vízkészlete jelentősen nem változott, de a 

Kiskörei tározó vízkészlete nagymértékben csökkent a holtágak vízkészlete pedig nőtt. Az 

Igazgatóságunk hatásterületén betározott, rendelkezésre álló vízkészlet az előző héthez 

képest 6,66 millió m3-rel tovább csökkent, jelenleg 154,03 millió m3.  

 

A Nagykunsági-főcsatornán továbbra is megemelt vízszintet biztosítjuk, ezzel 675 em
3
 

víztartalékunk van a Nagykunsági öntözőrendszerben. Jelenleg az engedéllyel rendelkező 

termelők részére mindenütt biztosítani tudjuk a csökkenő öntöző vízigényeket.  

 

A gravitációs vízpótló útvonallal nem rendelkező holtágak vízszintje folyamatosan csökken. 

A Tiszaugi- és a Gyova-Mámai-Holt-Tisza vízszintje kritikusan alacsony, továbbra is 

ökológiai vízszint alatt van. A holtágak vízpótlására – anyagi forrás hiányában – továbbra 

sincs lehetőség. 

A Szajoli Holt-Tisza szivattyús vízpótlását az Önkormányzat kérésére szeptember 15-ig 

biztosította Igazgatóságunk. A holtág vízszintje ökológiai szint fölé, 202 cm-re emelkedett. 

A 3 szivattyú által átemelt vízmennyiség 123 üzemóra alatt 154,5 ezer m3 volt.  

A Cibakházi-Holt-Tisza vízszintje a holtág gravitációs vízpótlását biztosító Cibakházi-Martfűi 

belvízcsatorna karbantartási munkálatai eredményeként újabb 4 cm-t emelkedett, jelenleg 34 

cm-rel az ökológiai vízszint (140 cm) fölött van.  

 

A Jászsági- és Nagykunsági-főcsatornán folytattuk a tömegesen megjelenő rucaöröm és 

sulyom eltávolítását a vízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében. Eddig összesen a 

Jászsági-főcsatornán kb. 55 m
3
, míg a Nagykunsági-főcsatornán kb. 53 m

3
 úszó növényzetet 

emeltünk ki közfoglalkoztatottak segítségével.  

 

Szolnok, 2012. szeptember 19. 

   

Lovas Attila 

igazgató, védelemvezető 

KÖTIVZIG 


