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Hidrometeorológia – hidrológia
Az elmúlt 24 órában a Körösök vízgyűjtőjében jelentéktelen (0-3 mm) közötti csapadék hullott,
a kisebb mennyiséget a vízgyűjtő síkvidéki területein mérték. A hegyvidéki vízgyűjtőben
Biharfüreden a hóvastagság gyakorlatilag változatlan, a tegnapi 52 cm-es jelentett érték ma
reggelre 53 cm-re változott.
A folyókon román területen ma reggelre mindenütt apadó tendenciák érvényesülnek.
Készültségi szint fölötti vízállás egyedül a Berettyón van Szalárdnál, ahol a ma reggeli vízállás
36 cm-rel haladja meg a készültségi szint értékét. Magyar területen a Fekete- és Fehér-Körös
alsó szakaszának tetőzése a ma reggeli órákban megkezdődött, lejjebb - jellemzően óránként 1
cm-es áradási ütem mellett - még emelkedők a vízállások.
Az elmúlt 24 órában I. fokú készültségi szint fölötti vízállások alakultak ki a Berettyó és SebesKörös torkolati szakaszain. Itt a Berettyó Szeghalomnál ma reggelre 382 cm-es értéket ért el (I.
fok 300 cm) és a Sebes-Körös körösladányi mércéjén is 11 cm-rel magasabb a ma reggeli
vízállás, mint az I. fokú készültségi szint (I. fok 400 cm). Ennek legfőbb oka a román területi
tározók vízeresztése, mely a határszelvényben Körösszakálnál az elmúlt 48 órában
gyakorlatilag folyamatos volt, az érkező vízhozam stabilan 100 m3/sec körül váltakozik.
A Hármas-Körös mentén I. fokú készültségi szint alatti vízállások vannak, a ma reggel jelentett
értékek 25-30 cm-rel maradnak el a készültségi szinttől.
A meteorológiai előrejelzések szerint vasárnapig jelentősebb csapadék nem várható a
vízgyűjtőben. Ma tetőzés várható a Fekete- és Fehér-Körös torkolati szakaszán, a Kettős-Körös
felső, valamint a Berettyó és Sebes-Körös alsó szakaszán. A Hármas-Körös az elkövetkező 24
órában még gyengén áradó lesz, a tetőzési értékek az I. fokú készültségi szint körül valószínűek
a holnapi nap folyamán.
Belvízvédelem
Jelenleg igazgatóságunk mind a 10 belvízvédelmi szakaszán készültség van érvényben.
I. fokú a belvízvédelmi készültség:
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.
III. fokú a belvízvédelmi készültség:
a 12.01. Réhelyi belvízvédelmi szakaszon.

Az elöntött terület nagysága 13 755 ha (ebből vetés: 5 000, szántó: 3 535, rét-legelő: 3 605,
egyéb: 1 615).
Jelenleg összesen 58 szivattyútelep (ebből 35 automata üzemben) és 4 provizórium üzemel
igazgatóságunk területén. A kézi vezérlésű szivattyútelepek közül 7 folyamatosan (éjjelnappal) működik. 2018. március 20-án az átemelt víz mennyisége 5 017 ezer m3 volt. A
periódus kezdetet óta (2018. 03. 05.) összesen 42 390 ezer m3 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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