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TÁJÉKOZTATÓ 
Az aszályos időjárás okozta károk elleni védekezésről 

 
A hétvégén újból visszatért az augusztus elején tapasztalt forróság, a legmagasabb napi 
hőmérséklet ismét meghaladta a +35 oC-t. Ebben a hónapban már 4 forró nap volt, ami új 
rekordnak tekinthető. A napi átlaghőmérséklet (23,5 oC) alig 2 fokkal marad el az 1992-ben 
mért maximumtól (átlagosan 25,8 oC). 
Augusztusban eddig mindösszesen 1,3 mm eső esett a KÖTIVIZIG területén (a sokéves átlag 
53,3 mm). Az elmúlt hét elején a Felső-Tiszán (15,3 mm) és a Bodrogon (5,8 mm) észletek 
csapadékot, ami a Tisza felső szakaszán kisebb vízszintemelkedést okozott, a középső 
szakaszon pedig megállította a folyó apadását. A Közép-Tiszán igen alacsony, változatlan 
tendenciájú vízállásokat észleltünk. A Körösök és a Maros nagyon alacsony vízállása 
következtében megkezdődött a Tisza vízkészletének csökkenése az alsó szakaszok felől is.  
A vasárnapig folytatódik az igen meleg, száraz, csapadékmentes időjárás. A vízgyűjtőkön sem 
várható csapadék.  A Közép-Tisza vidékén a napi maximumok meghaladják a +35 oC-t.  
Vasárnaptól, a megerősödő északnyugati áramlással, csapadékossá válik a Kárpát-medence 
időjárása. Elszórtan várható zápor, zivatar. Hétfőn a ciklon áthalad az országon és a keleti 
vízgyűjtőkön okozhat, területi átlagban is jelentős, a Felső-Tiszán 20 mm-t meghaladó 
mennyiségű csapadékot. A ciklon átvonulásával mérséklődik a nagy meleg. Jövő hét 
közepétől újból száraz, de az évszaknak megfelelő hőmérsékletek várhatóak. 

 
 
A Tisza és mellékfolyóinak vízhozama a jövő hét elejéig az elkövetkezendő napok száraz, 
igen meleg időjárása következtében tovább csökken. A Tisza duzzasztásmentes 
szakaszain a vízállások tartósan az LKV közelében várhatóak.  A hétvégére, a jövő hét 
elejére prognosztizált felső-tiszai csapadék, és a napi maximum közel 10 oC-os 
csökkenése, kedvezően növelheti a folyók vízkészletét. 
 
Az év elején betározott közel 10 millió m3 többlet vízkészlet apadása tovább folytatódott, 
jelenleg már csak 2 millió m3 puffer vízkészlet áll rendelkezésre a leadandó vízigények 
kiszolgálására. A megmaradt többlet vízkészlet a jelentős párolgás miatt rohamosan 
fogy. Ezt és a Tiszán érkező vízhozamokat figyelembe véve amennyiben nem biztosított 
az ivóvíz, a térségi vízátvezetés és a mezőgazdasági vízellátáshoz szükséges vízleadás, 
vízszinttartás, a TIKEVIR Körös-völgybe előírt 16 m3/s vízleadás első ütemű 5 m3/s-al 
történő csökkentését, vízkorlátozását életbe kell léptetni.  
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Az Igazgatóságunk hatásterületén betározott vízkészlet az előző héthez képest 2,28 
millió m3-rel csökkent, jelenleg 192,49 millió m3 a rendelkezésre álló vízkészlet. 
 
A holtágak, belvízcsatornák és tározók vízkészlete összességében kevesebb, mint az előző 
héten, de a betakarításokkal mezőgazdasági vízigények visszaesése várható.  
A kizárólagos állami tulajdonban lévő vízpótló- és elosztó csatornáinkon az előírt üzemi 
vízszint tartományok felső értékeit tartjuk, illetve a Nagykunsági-főcsatorna beeresztő 
műtárgyánál továbbra is megemelt vízszintet tartunk, ezzel 675 ezer m3 víztartalékunk van a 
Nagykunsági öntözőrendszerben. 
A holtágak vízszintje különösen a gravitációs vízpótló útvonallal nem rendelkező holtágaknál 
folyamatosan csökken. A Szajoli-, a Tiszaugi-, Cserőközi- és a Gyova-Mámai-Holt-Tisza, 
vízszintje kritikusan alacsony, ökológiai vízszint alatt van. A kritikusan alacsony 
vízszintek a jelenlegi hidrometeorológiai helyzetben vízminőség-romlást okoznak. Ez történt 
a Szajoli-Holt-Tiszán is, ahol halpusztulás következett be. A halak kopoltyúja kifehéredett, 
ami a víz oxigén hiányára utal. A halászati hasznosító Halász Kft. eddig 38 mázsa nagytestű 
haltetemet távolított el és további állománymentő halászatot terveznek.  A KÖTI-KTVF 
javaslatot tett a III. fokú vízmin őségi készültség elrendelésére és a holtág vízpótlására, 
az intézkedések előkészítését Igazgatóságunk megkezdte. A Szajoli Önkormányzat július 
13-tól öntözési tilalmat rendelt el. Szintén vízkorlátozást vezetett be augusztus 16-tól a Csépai 
Önkormányzat a Gyova-Mámai-Holt-Tiszán, amelynek vízszintje folyamatosan csökken, 
jelenleg 26 cm-rel az ökológiai vízszint alatt van. A Cibakházi Holt-Tisza vízszintje az 
üzemvízszint alá csökkent, de a közfoglalkoztatás keretében történő vízleadó útvonal 
tisztításának köszönhetően a vízszint most már emelkedik. Ugyancsak az eddig elvégzett 
beavatkozások eredményeként az Alcsi-Holt-Tiszán, a Fegyverneki-Holt-Tiszán és a 
Harangzugi-Holt-Körösön a maximális vízszintet sikerült előállítani és tartani. 
Az üzemeltető-vízszolgáltató szervezetek a csatornahálózat vízinövényzet szabályozását, a 
vízvezető szelvény tisztítását változatlanul folyamatosan végzik.  
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