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Hidrometeorológia – hidrológia 
 
A tegnapi napon tovább folytatódott vízgyűjtőterületünkön a szokatlanul hideg, csapadékos téli 
időjárás. A lehullott csapadék magyar területen jellemzően 5-8 mm között volt, zömében hó 
formájában. 
 
A Körösök hegyvidéki vízgyűjtőjében is volt csapadék, a legtöbbet Vaskohsziklásról (a Fekete-
Körös vízgyűjtőjéből) jelentették, itt 12 mm hullott. A csapadék formája a hegyvidéki területen 
is leginkább hó volt, Biharfüreden a tegnapi 45 cm-ről ma reggelre 52 cm-re nőtt a hóvastagság. 
 
Folyóink közül a Fekete-Körös ma hajnalban – az I. fokú készültségi szint alatt - 466 cm-rel 
tetőzött. Román területen minden határfolyó esetében néhány cm-es visszaáradás tapasztalható 
a tegnapi csapadékok és a gyenge hóolvadás következtében, azonban ezek a visszaáradások 
magyar területre érve már nem fogják számottevően befolyásolni az árhullámok levonulását. A 
Berettyó árhulláma román területen a határszelvény közelében még I. fokú készültségi szint 
fölött van, de apadó a tendencia. Az árhullám jelenleg Berettyóújfalu térségében tart, itt 10 cm-
rel haladja meg az I. fokú készültségi szintet. Szeghalomnál áradó tendencia érvényesül, ma 
reggel 286 cm-t jelentettek (I. fok 300 cm), az áradás mértéke jellemzően 1 cm/óra. A folyó 
vízállása az esti órákban itt is várhatóan néhány cm-rel meghaladja majd az I. fokú készültségi 
szintet. 
 
A meteorológiai előrejelzések szerint ma napközben gyenge hóolvadásra és pár fokkal 0oC fok 
fölötti hőmérsékletre számíthatunk, további csapadék már csak jelentéktelen mértékben hullhat. 
 
 
Belvízvédelem  
 
Jelenleg igazgatóságunk mind a 10 belvízvédelmi szakaszán készültség van érvényben.  
 
I. fokú a belvízvédelmi készültség: 
a 12.01. Réhelyi, a 12.04. Holt-Sebes-Körösi, a 12.07. sz. Fehér-Fekete-Körös közi és a 12.09. 
sz. Mezőberényi belvízvédelmi szakaszokon. 
 
II. fokú a belvízvédelmi készültség:  
a 12.02. Szeghalmi, a12.03. Gyomai, a 12.05. Kettős-Körös jobb parti, a 12.06. sz. Hosszúfoki, 
a 12.08. sz. Élővíz-csatornai 12.10. Dögös-Kákafoki és a belvízvédelmi szakaszokon.  
 
  



Az elöntött terület nagysága 13 135 ha (ebből vetés: 4 685, szántó: 3 450, rét-legelő: 3 460, 
egyéb: 1 570).  
 
Jelenleg összesen 49 szivattyútelep és 3 provizórium üzemel igazgatóságunk területén, 
melyből 8 folyamatosan (éjjel-nappal) működik. 2018. március 19-én az átemelt víz 
mennyisége 4 546 em3 volt. A periódus kezdetet óta (2018. 03. 05.) összesen 37 373 em3 vizet 
emeltünk át. 
 
Belvízvédekezésben területünkön ez elmúlt napon 168 fő vett részt. 
 
Füzesgyarmat Önkormányzata II. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el közigazgatási 
területén. 
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