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„Debrecennek van egy vize,
Kinek Hortobágy a neve,
Arra van egy kőhíd rakva,
Kilenc bóthajtás van rajta...”

 Népdal részlet

1. Bevezetés

A nagyiváni tározó területe a Hortobágy tájegységen fekszik. A vízszabályozást

megelőzően a Tisza Hortobágyi öblözete és a Nagy-Sárréti öblözet között természetes

kapcsolatot jelentett a Hortobágy medence.  A terület vízviszonyait a szélsőségek

jellemzik. Gyakran fordul elő a térségben aszály, de belvíz kialakulására is hajlamos az

alapvetően sík terület.

.

1. ábra Belvízi elöntések  a TIVIZIG területén (TIVIZIG)

A belvizek kialakulása, a területen üzemelő szivattyútelepek által beemelt

vízmennyiség, meghatározzák a Hortobágy-Berettyó által szállított vízhozamot.  A

mederbeli vízhozam megalapozza az árvízi helyzetet. A Hortobágy-Berettyó árvizének

lefolyását a vízgyűjtő eseményei csak részben határozzák meg, alapvetően fontos a
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befogadó Hármas-Körösön kialakuló árhullám egyidejűsége, magassága és tartóssága,

és az csak kisebb részben függ a saját vízgyűjtőről érkező vizektől. Mértékadó

helyzetben a torkolati árvízkapu lezárásra kerül. Ha az árvízi helyzet szükségessé teszi a

nagyiváni tározás igénybevételét, akkor speciális helyzet alakul ki a vízgyűjtőn.  Az

ágotai mű teljes lezárásával gyakorlatilag két részvízgyűjtőre oszlik a terület. Az északi

részen a lefolyás teljes egészében a nagyiváni tározóba áramlik, a déli részen az eredeti

befogadó Hármas-Körös irányába folyik továbbra is a víz, illetve a Hortobágy-Berettyó

nagyvízi medrében kerül betározásra.

2. ábra Mértékadó szintet meghaladó vízállások a Hortobágy-Berettyón (TIVIZIG)
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3. ábra A Hortobágy-Berettyó árvízi üzemének sajátosságai (TIVIZIG)

2.  A Hortobágy-Berettyó vízrendszerének sajátosságai

A Hortobágy-Berettyó részben természetes, részben mesterséges vízfolyás, 5173,6 km2

vízgyűjtőterület vizeinek befogadója, és vezeti az összegyűjtött vizeket a Hármas-

Körösbe. A vízgyűjtőterületből 3058 km2 az Ágotai szelvény fölött és 2115 km2 Ágota

alatt található. A TIVIZIG-hez a vízgyűjtőterület 73 %-a 3862,3 km2,a KÖVIZIG-hez

az 5%-a 230 km2, KÖTIVIZIG-hez a 22 %-a 1081,3 km2 tartozik.

A vízgyűjtőterület a Tisza árterületén helyezkedik el, melyet a szabályozásig a Tisza

Polgár és Tiszadob között kilépő árvize öntött el rendszeresen. A teret nyert

szántóterületek minél intenzívebb hasznosítása szükségessé tette egy sűrű

belvízcsatorna hálózat, valamint egy átgondolt vízgazdálkodási rendszer kiépítését.

 A fokozott vízigények kielégítésére az 1950-es években elkezdett nagyszabású

vízilétesítmények építése következtében ma a Hortobágy-Berettyó egy vízgazdálkodási

rendszer súlypontjában helyezkedik el, mely a Tiszán és Körösökön megépített

duzzasztóművekből, valamint a Keleti-, Nyugati-, és Nagykunsági főcsatornák
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rendszeréből áll. Ez a rendszer a vízkormányzásra számos lehetőséget biztosít. A

Hortobágy-Berettyó és mellékvízfolyásai fontos szerepet játszanak a térség

vízellátásában. Az összefüggő csatornahálózat az ország legbonyolultabb

vízgazdálkodási rendszerét alkotja. A Tiszához kapcsolódó Keleti-, Nyugati-, és

Nagykunsági-főcsatornákon keresztül a Hortobágy-Berettyó rendszer vizet ad a

Tiszából a Hármas-Körös völgyébe az öntöző- és egyéb vízigények kielégítése

érdekében.

4. ábra Európa egyik legnagyobb összefüggő vízgazdálkodási rendszere, a Tisza-Körös Völgyi

Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer-TIKEVIR (TIVIZIG)

 A Hortobágy 89,3 km hosszú vízfolyás, Tiszavasvárinál ered, és Ágotánál

torkollik a Hortobágy-Berettyóba. A Hortobágy-Berettyó 78 km hosszú vízfolyás,

Ágotánál kezdődik, és Mezőtúrnál torkollik a Hármas-Körösbe, annak 57+476 tkm

szelvényénél. A meder többnyire szabályozott, hosszú egyenes szakaszokkal, változatos

keresztszelvényekkel.
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A Hortobágy-Berettyó felső és alsó szakasza mesterséges  jellegű, míg a középső

szélesebb árterű része inkább természetes vízfolyás jelleget mutat.

2.1. Kisvízi üzem

Kisvízi helyzetben, a Hortobágy-Berettyó főcsatornában a természetes módon lefolyó

víz mennyisége, szintje és minősége nem mindíg biztosítja az öntözési, halászati és

egyéb vízigényeket. A vízpótlás megvalósulhat a Keleti-főcsatorna és a kapcsolódó

rendszerek, valamint a Nyugati-főcsatorna vízleadó útvonalain keresztül is.

Gyakorlatilag a TIKEVIR részrendszerei kisvizes időszakban lépnek működésbe. A

Tiszalöki Öntöző Rendszerben (TÖR) érintett három igazgatóság a rendelkezésre álló

vízkészleteket közösen hasznosítja. A Hortobágy-Berettyó vízhozamát az öntözési

idényben, az Ágotai mérce -40cm-es vízállásának tartásához kell közelíteni a

vízleadások összehangolásával. Ez a szint biztosítja az alsóbb szakaszok

belvízcsatornáinak gravitációs bevezetését, ill. még elegendő a vízminőségi igények

szempontjából is.

2.2. Nagyvízi üzem

A Hortobágy-Berettyó főcsatorna mértékadó árvízszintje 50 cm-rel alacsonyabb, mint

a befogadó Hármas –Körös mértékadó árvízszintje, ezért minden olyan esetben, amikor

az árvízkaput zárni kell, a főcsatornából a vizet csak szivattyúsan lehet a Hármas-

Körösbe emelni.

Amennyiben a Hármas-Körös gyomai vízállása az I. fok (550 cm) készültségi

szintjét eléri, a három érintett igazgatóság összesíti szivattyútelepenként a Hortobágy-

Berettyóba történő belvizes beemelések adatait.

A beérkezett adatokkal a KÖTIVIZIG naponta modellfuttatást végez.  A Mezőtúri

Árvízkaput zárni kell, ha az előrejelzések alapján a Hármas-Körös mezőtúri árvízkapu

alsó vízállása eléri, vagy meghaladja a 700 cm-t és ugyanakkor a lezártnak tekintett

tározótér aktuális terheléssel számított áradási üteme kisebb, mint a Hármas-Körös

áradási üteme.

Amennyiben a Mezőtúri Árvízkapu lezárásra kerül és várhatóan 3 napnál tovább

lesz lezárva, a Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ágon, ha a gravitációs átvezetés feltételei
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adottak – a műtárgyak bevédését követően – a KÖTIVIZIG-nek a lehető legnagyobb

kapacitással, haladéktalanul meg kell kezdenie a kivezetést. Ezzel egyidejűleg a

TIVIZIG-nek a rendelkezésre álló lehetőségek mértékéig a Nyugati-főcsatornán, ill. a

Kösely-Hajdúszováti átmetszésen keresztül meg kell kezdenie az Ágota feletti

vízgyűjtőről érkező vízhozamok más vízrendszerbe történő átkormányzását. A mezőtúri

15 m3/s-os szivattyú provizórium telepítését meg kell kezdeni akkor, ha nyitott Ágotai

árvízi vészelzáróműnél a vízszint kiegyenlítődése Mezőtúrnál 700 cm felett következne

be. A telepítést követően a szivattyúzást azonnal meg kell kezdeni.

Ha a mezőtúri 15 m3/s-os szivattyúzás, a Nagykunsági-főcsatorna keleti-ágán

történő gravitációs kivezetés, és a TIVIZIG átkormányzásának hatására – korlátozás

nélküli belvízbeemelés mellett – 700 cm feletti tetőzés várható a Mezőtúri Árvízkapu

felső vízmércéjén, akkor szabályozni kell az Ágotai gravitációs átvezetést, az Ágotai

árvízi vészelzárómű részleges, vagy teljes lezárásával. Ezzel egyidejűleg üzembe lép a

Nagyiváni tározó. A TIVIZIG területén meg kell kezdeni az Ágota feletti vízgyűjtőről

érkező vízhozamok késleltetett levezetését.

Amennyiben az előző intézkedések ellenére nem tartható a Mezőtúri Árvízkapu

felső vízmérce szerinti 700 cm szint, akkor az Ágotai vészelzárómű teljes zárását

követően értékelni kell, hogy az előrejelzések szerint a várható mezőtúri árvízkapu felső

tetőzési szint 750 cm alatt tartható-e.

- Ha igen, akkor korlátozás nélküli szivattyús belvízbevezetések valósíthatók meg a
Hortobágy-Berettyó Ágota alatti bögéjébe.
- Ha nem, akkor az Árvízkapunál további 3,0 m3/s –os szivattyús provizóriumot kell

telepíteni és üzemeltetni, illetve, ha ez sem elégíti ki az igényeket, akkor

az Ágotai vészelzáróműnél 3,5 m3/s –os szivattyús provizóriumot kell telepíteni és

üzemeltetni.

A fenti beavatkozásokat követően, azokat figyelembe véve kell dönteni a belvíz-

beemelési korlátozás szükségességéről és mértékéről. A koordinált korlátozási

javaslatot a KÖVIZIG jóváhagyás céljából az OMIT elé terjeszti. A korlátozások

igazgatóságok közötti felosztása, az elrendelés időpontjában ténylegesen működtetett

kapacitások arányában történik. A korlátozást követő operatív intézkedéseket az érintett

belvízvédelmi szakaszok védelmi tervei tartalmazzák.
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3.  Az Ágotai vészelzárómű

1. kép az Ágotai vészelzáró (Hajdi P.)

3.1. Előzmények

A Hortobágy-Berettyó vízrendszerében először 1966-ban, majd azt követően 1970-ben,

aztán 29 év múlva 1999-ben, majd rögtön a rá következő évben 2000-ben is szükséges

volt a védekezés sikerének érdekében mederelzárást létesíteni. Ezek az ideiglenes

elzáróművek az első kivételével, alapvetően két sorban levert szádlemezből készített

jászolgátak voltak, a két sor között homokzsákos feltöltést alkalmazva. Védekezésre

általában a tél végi, kora tavaszi időszakban került sor. A felhasználásra kerülő anyagok

és a munka elvégzéséhez szükséges munkaerő eljuttatása a beépítés helyszínére óriási

logisztikai feladatot jelentett minden egyes provizórium megépítése esetén. Az

ideiglenes elzárások építése több napos megfeszített munkát adott a résztvevő

osztagnak.  Gondoskodni kellett a szabályozott vízátvezetésről, ami újabb teendőket rótt

a védekezőkre. Miután betöltötte a feladatát az ideiglenes mű, azt követően minden

esetben el kellett végezni a szükséges bontási és helyreállítási munkákat is, melyek

szintén nagy mennyiségű gépi és emberi erőforrást igényeltek. Az ideiglenes elzárások

építése, üzemeltetése és visszabontása minden esetben több hetes elhúzódó feladatként

tette próbára a védekezőket.
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 Az ezredfordulót követően megérett a helyzet arra, hogy provizórium helyett egy

állandó műtárgy képezze a Nagyiváni tározó feltöltésének hatékony és költségtakarékos

alapját. A 2000. év védekezési munkáival előkészítve, és ahhoz szervesen kapcsolódva

elkezdődhetett a kivitelezési munka. A vészelzárómű 2001-ben került átadásra. A

megépült kétnyílású vasbeton műtárgy, az árvízvédelmi követelményeknek megfelelően

kettős elzárás biztosításával és 30 cm-es magassági biztonsággal képezi a meder

lezárását.

3.2. Az elzáró műtárgy feladata

A létesítmény elsődleges feladata árvízi vészelzárás a következő követelményekkel:

- LNV 60 m³/s vízhozam átvezetése a műtárgyon 87,19 mBf szinten, max. 10 cm

önduzzasztás mellett. A fenti mennyiséget meghaladó árvizek visszatartása a

főcsatornában azzal a céllal, hogy a Nagyiváni tározóba átvezethetőek legyenek.

- Biztosítani kell a meder elzárásának lehetőségét áramló vízben elhelyezhető

betétégerendás üzemi elzárószerkezetekkel.

Az Ágotai vészelzáróművet árvízi vízkormányzási és gazdaságossági szempontok

alapján az 1999 évi tavaszi mederelzárás helyén létesítette a beruházó TIVIZIG a

Hortobágy-Berettyó bal parti töltésének 66+640 tkm szelvényében.

4.  A Nagyiváni tározás

 Az ezredforduló eseményeinek tükrében valószínű, hogy mind árvízi, mind

belvízi okok miatt az eddigiektől gyakrabban kerül sor Ágotánál a víz visszatartására.

Árvízi okok: A Hortobágy-Berettyó töltésének magassági hiánya, állékonysági

problémái. A Hortobágy-Berettyó melleti területek árvízi veszélyeztetésének elkerülése.

A Tisza-völgy árvízi terhelésének csökentése.

Belvízi ok: A Hortobágy-Berettyóba emelő szivattyútelepekhez tartozó

vízgyűjtőkön a jelentősebb belvízvisszatartás, elöntés elkerülése, a szivattyús beemelési

korlátozás csökkentésével. Amennyiben a Hortobágy – Berettyó medrében elegendő

medertározási kapacitás biztosított, elkerülhető a szivattyús beemelés korlátozása.

A Hortobágy-Berettyó a torkolati árvízkapu lezárását követően gyakorlatilag

medertározóként funkcionál. Ez a tározó térfogat az érkező vízhozam összefüggésében

véges kapacitással rendelkezik. Az árvízvédelmi művek rendszerét magassághiányok
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jellemzik. A Mezőtúr árvízkapui 700 cm-es vízállás az az érték, amikor az Ágotai

vészelzáró beüzemelésével a Nagyiváni tározás elkezdődik, és gyakorlatilag két

tározótér üzeme segíti az árvízvédelmi  rendszer megfelelő működését.

2. kép A Nagyiváni tározórendszer
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4.1.  Lokalizációs vonalak

3. kép A Nagyiváni tározórendszer lokalizációs vonalai

4.2. Ideiglenes vízmércék

A tározásban résztvevő területeken kialakuló vízborítás mértéke meghatározza a

betározott vízmennyiséget. A feltöltődési folyamatok megismerését ideiglenesen

elhelyezett vízmércék segítik. A jellemző helyeken észlelt vízállások jól leírják az egyes

részterületek bekapcsolódását a tározásba, ezért fontos az ideiglenes vízmércék

helyének megfelelő kiválasztása. Probléma a terület nagy kiterjedése, jellemzőek a

védekezés időszakában a rendkívül nehéz közlekedési viszonyok, alapvető gond az utak

hiánya. Mivel a terület sík, a kisebb helyi változások is nagy befolyással lehetnek a

feltöltődési folyamatokra.

Ideiglenes vízmércék a következő helyeken kerülnek elhelyezésre:

- 1. Hortobágy-Berettyó – Nádudvar lokalizációs vonal 8+590 km szelvényénél

lévő 1,00 m-es átmérőjű tiltós áteresz kifolyási oldal.

- 2. Hortobágy 11+500 km jobb oldalon a híd befolyási oldalán.
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- 3. Kösely – főcsatorna 4+100 km

- 4. Mihályhalma (épületek közötti mélyvonulat)

- 5. Angyalházi lokalizációs vonal 1+500 km (0,80 m –es átmérőjű áteresz

kifolyási oldala)

- 6. Németéri csatorna jobb oldalán 1+200 m (a vízmércét a csatorna medrében

kell elhelyezni)

- 7. Németéri csatorna bal oldalán 2+900 km (a vízmércét a Nagyiváni tározóba

kell elhelyezni)

- 8. Angyalháza (Pali halom mellett)

- 9. Nagyiván, Kismező utca folytatása (Nagyiváni töltés 1+700 km szelvénye

tározó felőli oldal)

- 10. Nagyiván Kákás lapos (Nagyiváni töltés 2+500 km szelvénye tározó felőli

oldal)

4.3. Tározóterek feltöltését biztosító beavatkozások

A Nagyiváni tározó Hortobágy főcsatorna felőli feltöltése a megfelelő vízszintek elérése

után a Hortobágy-főcsatorna jobb oldali depóniájának és a tározó töltésének kotróval

való átvágása után lehetséges. Először a Hortobágy főcsatorna 0+660-0+700 szelvényei

között 40 m hosszúságban 85,50 mBf. szinten kell kialakítani az átvágást. A Nagyiváni

tározó és a Borzasi terület közötti depóniát akkor kell átvágni, ha a tározóban a vízszint

alacsonyabb, mint a Borzas területén. Az átvágást a töltés 2+678-2+700 szelvényei

között 85,50 mBf. szinten kell kialakítani.  Angyalháza-puszta területének feltöltését elő

lehet segíteni a Kösely-főcsatorna 2+870 km szelvényében a jobb oldali depóniában

lévő 0,60 m átmérőjű tiltós áteresz, valamint a Hortobágy-főcsatorna 16+850 km

szelvényében a bal oldali depóniában levő 0,80 m átmérőjű tiltós áteresz kinyitásával.

4.4.  Tározott vízmennyiségek meghatározása, vízhozam-mérés

Az Ágotai vészelzáró mű lezárása után a Hortobágy-főcsatorna vízgyűjtőjéről érkező

belvizeket a Nagyiváni és a Sarkadéri tározókban, valamint a Hortobágy-főcsatorna

völgyében és a mellette levő területeken lehet elhelyezni. A tározott vízmennyiségek

meghatározásához, a tározási folyamat nyomon-kíséréséhez, szükséges a tározási
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területre érkező gravitációs és szivattyús belvízterhelések, valamint az egyes tározóterek

közötti átvezetések vízhozamának mérése.

4. kép Az ideiglenes vízmércék, és a vízmérések helyszínei a Nagyiváni tározórendszerben

Tározási területet terhelő, illetve csökkentő vízhozamok mérési helyei:

1. Sarkad-Mérges-Sárosér 14+570 km (Nagyiváni közút)

2.   Árkus-főcsatorna 6+943 km (Szászteleki Út)

3.   Hortobágy-főcsatorna (Epona híd)

4.   Kösely-főcsatorna 6+725 km (Nádudvar Elepi út)

5.   Makkodlaposi szivattyútelep

6.   Nagyiván önkormányzati szivattyús beemelés (Sarkad-Mérges-Sáros ér jp. 14+590

km)

7.  Német-ér 4+700 km (KÖTIVIZIG szivattyús beemelés)

8.  Ágotai mederelzáró műtárgyon átvezetett vízhozam

A Kösely 6+725 szelvényben, és a Hortobágy-Berettyón az Ágotai vészelzárónál a

Komplex Tisza-tó projekt keretében vízszint, vízhozam, és víminőségi mérő, táv-

adatszolgáltató berendezések elhelyezésére került sor. Vízminőségi adatok a következő

paraméterekre terjednek ki: hőmérséklet, ph, vezetőképesség, oldott oxigén
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Tározó terek közötti belső átvezetések mérési helyei:

9.   Hortobágy-főcsatorna 11+500 (Mihályhalmi híd)

10. Hortobágy-főcsatorna 0+600 jobb oldali kivezetés

11.   Nagyiváni tározó dél-keleti bevezetés Nádudvar I. csatorna depójának átvágása

12.   Nagyiváni tározó dél-keleti töltés 2+315 km  0,80 m-es áteresz

13. Sarkad-Mérges-Sáros-ér 2+557 (Köveshalmi híd)

14.   Árkus-főcsatorna 0+852 (híd)

15. Sarkad-Mérges-Sáros-ér 13+340 (tározó beeresztő műtárgy)

16. Sarkad-Mérges-Sáros-ér 11+970 (tározó beeresztő műtárgy)

17. Sarkad-Mérges-Sáros-ér 10+050 (tározó beeresztő műtárgy)

Az egyes tározóterekben visszatartott vízmennyiségek számítása:

- A területen lévő,  hóban és elöntésben tározott vízmennyiségek.

- Az átemelt vízmennyiségeket a szivatyútelepek, illetve szivattyúállások kezelői

jelentik.

- A napi vízmennyiség változások számítása a mért és becsült vízhozamok

alapján, melyeket a párolgással csökkenteni kell.

A vízhozammérések rendjét a TIVIZIG Védelmi Törzse határozza meg, a kapott adatok

alapján elvégzi a vízmennyiségek számítását.

5.  A tározások tapasztalatai

A Nagyiváni árvízi vésztározó gyakorlatilag két tározótérből és négy vízvisszatartási

területből áll.

A Nagyiváni-, Sarkadéri-, és a Borzasi tározók, Ágota-Nádudvar, Nádudvar-

Északnyugat, és Angyalháza vízvisszatartási területek összessége alkotják a Nagyiváni

tározórendszert. A korábbi négy év, 1999, 2000, 2006, 2013 tározási tapasztalatait a

vízhozammérési adatokból összesített grafikonok az alábbiakban foglalják össze.
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5.1. Az 1999, 2000, 2006, 2013 évek  tározásainak jellemzése

5. ábra Ágota fölött tározott vízmennyiségek

Az Ágota feletti vízvisszatartások együttes maximális összege évenként az alábbiak

szerint alakult:

Év nap millió m3

1999 III.24. 62,46

2000 V.03. 50,67

2006 V.04. 68,96

2013 IV:16. 65,49

6. ábra Angyalházi tározott vízmennyiségek
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Az Angyalházi területen a maximális tározott víz mennyisége évenként az alábbiak

szerint alakult:

Év nap millió m3

2000 IV.15. 4,19

2006 IV.15. 6,33

2013 IV.13. 8,63

7. ábra Borzasi tározott vízmennyiségek

A Borzasi területen a maximális tározott víz mennyisége évenként az alábbiak szerint

alakult:

Év nap millió m3

2000 V.04. 10,08

2006 V.05. 11,22

2013 IV:14. 9,54
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8. ábra Nagyiváni tározott vízmennyiségek

A Nagyiváni területen a maximális tározott víz mennyisége évenként az alábbiak szerint

alakult:

Év nap millió m3

2000 V.04. 33,04

2006 V.06. 45,86

2013 IV.18. 41,12

9. ábra Sarkad-éri tározott vízmennyiségek
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A Sarkad-éri területen a maximális tározott víz mennyisége évenként az alábbiak szerint

alakult:

Év nap millió m3

2000 IV.25. 3,41

2006 IV.23. 2,61

2013 IV.05. 5,81

10. ábra Ágota Nádudvar tározott vízmennyiségek

Az Ágota Nádudvar  területen a maximális tározott víz mennyisége évenként az

alábbiak szerint alakult:

Év nap millió m3

2000 IV.14. 3,56

2006 IV.16. 5,85

2013 IV.13. 4,2

Az 1999, 2000, 2006, 2013-as tározások közül 2006-ban került visszatartásra Ágota

fölött a legnagyobb vízmennyiség. De nem mindegyik részterületnél volt 2006-ban a

legnagyobb érték, Angyalházán és a Sarkad-éri területen is 2013-ban volt a legnagyobb

mennyiségű víz visszatartva. A tározási célokra igénybevehető területek feltöltődési

folyamatai a körülményektől függenek. Felülről az összegyülekező belvízből, és alulról,

visszaduzzasztott vízből is töltődhetnek egyes részterületek az adott évi helyzetnek

megfelelően. Fontos változás volt a 2013. évi tározást megelőzően végrehajtott, a HNP
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tájrehabilitációs programjának részeként megvalósult több, a nemzeti park által kezelt

területen a múltban létesült csatorna felszámolása. A visszatemetett csatornák a

depóniákkal és a kapcsolódó műtárgyakkal együtt megszüntetésre kerültek. Mivel a

területen jellemzően kicsik a szintkülönbségek, minden bizonnyal módosultak a víz

terepi mozgásának a feltételei.

Összefoglalás

A Nagyiván és Nádudvar között fekvő, az idősebbek által még ma is egyszerűen csak

„bombatér”-ként emlegetett terület tározási célú felhasználásával, visszaköszön az a

természetes állapot, amely a Hortobágy folyó völgyét sok évszázadon keresztül

meghatározta.

A területen a Tisza kitört nagyvizei rendre utat találtak, és hoszabb-rövidebb ideig

vízzel borították a vidéket. A Tisza a jelenlegi medrét a mai Tiszántúl szinte teljes

területének bebarangolása után találta meg. A vízszabályozást megelőzően a Tisza

árvizei gyakran eljutottak a Hortobágy medencébe, fenntartották és táplálták a terület

mocsarait.

A Körösök vízrendezése és a Nagy Sárrét lecsapolása után a korábban a Sárréti

mocsárvilágba torkolló Hortobágy is új befogadót kapott. A  korábbi Berettyó meder és

a Hortobágy összekötésének munkáját a  Hortobágy-Berettyóvidéki Belvizeket

Szabályozó Társulat valósította meg. A Hortobágy medence vizei az elkészült medren

keresztül a Hármas-Körösbe jutnak el. A Hortobágy-Berettyó mentén a XX. század

elejére több szakaszban kiépültek a védtöltések, és létrejött a belvízrendszer jelenlegi

formája. A belvízcsatornák torkolati műtárgyai is sorra megépültek, a befogadó

Hortobágy-Berettyóba magas vízállás esetén az időközben kiépült szivattyútelepek

emelik át szükség esetén a vízgyűjtő belvizeit. A vízrendszer alapvető sajátossága, hogy

a Hármas-Körös mértékadó árvízszintje meghaladja a Hortobágy-Berettyó árvízszintjét.

A helyzet kezelésére épült a torkolatban a hármas zsilip, amely megakadályozza a

befogadó visszaduzzasztását. A második világháború első éveire megépült az árvízkapu

is, amely biztosította az uszályok közlekedését. Elhúzódó védekezés esetén a

Hortobágy-Berettyó medre tározóként működik. A betározható vízmennyiségnek az

alsó szakasz biztonsága szab határt. Ha a medertározás kimerül, azonnali megoldásra

van szükség. A többletvizek tározóba vezetése több ízben bizonyított, és hatékony
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módszerként vált be. Az első részleges mederelzárásra az ágotai hídnál 1966-ban került

sor, ezt követően a töltés átvágásra került több helyen, és a kijelölt tározókba vezették a

vizet. A következő elzárás 1970-ben volt, ekkor már jászolgát épült, és a nagyiváni

terület volt a tározás fő helyszíne. Az ezredfordulón két egymást követő évben is

szükségessé vált a vésztározás. 2001-ben megépült a vészelzáró műtárgy, amely

gyorsan és hatékonyan oldja meg a meder  elzárását. Az érintett három igazgatóság a

korábbi védekezések tapasztalatai alapján kidolgozta a Hortobágy-Berettyón kialakuló

nagyvízi helyzet kezelésének intézkedési tervét. Védekezés idején a következő

beavatkozások jelenthetnek megoldást: a Nagykunsági főcsatorna igénybevétele

vízátvezetésre, a Nyugati-főcsatorna és a Kösely átmetszés útvonalain az érkező

belvizek más vízrendszerbe történő átvezetése, az árvízkapunál szivattyús átemelés

üzemeltetése. Ha a fenti intézkedések ellenére sem javul a helyzet, akkor kerül sor az

ágotai műtárgy beüzemelésére, az ágotai zárással egyidőben a szükséges

töltésátvágásokkal megkezdődik az érkező vizek bevezetése a nagyiváni tározóba.

Amennyiben a helyzet megkívánja, újabb szivattyúkat lehet telepíteni az árvízkapuhoz

és az ágotai vészelzáró műtárgyhoz is, a medertározás helyzetének javítása céljából. Ha

a fenti intézkedések együttesen sem vezetnek eredményre, akkor kell elrendelni a

belvizeket beemelő szivattyútelepek üzemének korlátozását.

A tározási folyamatok nyomonkövetése, az érkező vízhozamok és a még

rendelkezésre álló térfogatok ismerete rendkívül fontos. A nagyiváni tározóban és a

tározásban résztvevő környező területeken lejátszódó események dokumentálása

céljából,  a kijelölt helyeken vízhozammérés történik, a tározásban résztvevő területeken

pedig a felállított ideiglenes vízmércehálózat adatainak észlelése a tározás során

folyamatosan rögzítésre kerül. Az egyes részterületeken betározott vízmennyiségek, a

begyűjtött vízhozam és vízállás adatok alapján a párolgás figyelembevételével, a

vízmérleg elv alapján kerültek meghatározásra.
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