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Hidrometeorológia – hidrológia 
 
Az elmúlt 24 órában a Körösök vízgyűjtőjében 0-3 mm közötti csapadék hullott, a 3 mm 
mennyiséget a hegyvidéki vízgyűjtőben mérték, hó formájában. Biharfüreden a hóvastagság ma 
reggelre 1 cm-t növekedett a tegnapihoz képest, ma reggel 55 cm volt. 
 
A Körösökön román oldalon mindenütt apadó tendencia érvényes. Készültségi szint egyedül a 
Berettyón van Szalárdnál ma reggel 23 cm-rel haladta meg a vízállás az I. fokú szintet (I. fok 
510 cm). 
 
Magyar területen: 
A Fehér-Körös Gyulánál ma hajnalban 255 cm-rel tetőzött (I. fok 350 cm), ma reggelre 1 cm-
t csökkent a vízállás. 
A Fekete-Körös Antnál tegnap délig 10 cm-t visszaáradt (valószínűleg az anti szivattyútelep 
működéséből adódóan) és 444 cm-ről 454 cm-ig emelkedett, majd gyors apadásnak indult, ma 
reggelre 415 cm-ig süllyedt (I. fok 500 cm). Remete tegnap az esti órákban 405 cm-rel tetőzött 
(I. fok 500 cm). 
A Kettős-Körös Békésnél ma reggel 520 cm-en stagnál (I. fok 550 cm). 
A Sebes-Körösön Körösszakálnál tegnap egész nap és még most is stabilan 50-60 cm között 
volt a vízállás, ami megközelítőleg 100 m3/sec vízhozamnak felel meg. Ez a Nagyvárad fölötti 
tározók vízeresztésének tudható be. Körösladánynál ennek következtében, valamint a Kettős-
Körös visszaduzzasztó hatása miatt, folyamatos volt a gyenge (1-2 cm/óra) vízszintemelkedés. 
Ma reggel 446 cm-t jelentettek, ami 46 cm-rel haladja meg az I. fokú készültségi szintet. 
A Berettyó teljes hosszában apad. Szeghalom tegnap a visszaduzzasztások miatt 16 óráig 
emelkedett, majd 390 cm-en tetőzött (I. fok 300 cm). Ma reggel 387 cm volt a vízállás. 
A Hármas-Körösön Gyoma és Szarvas is folyamatosan árad, az áradás intenzitása gyenge, 
jellemzően 1 cm/óra. Mindkét vízmérce vízállása még készültségi szint alatti, Gyomán ma 
reggel 548 cm (I. fok 550 cm), Szarvasnál 595 cm (I. fok 600 cm) volt a vízállás. 
 
Várható helyzet: 
A meteorológiai előrejelzések mára csapadékmentes időt jeleznek, így a folyók felső szakaszain 
a várható hóolvadás ellenére továbbra is apadó tendenciák lesznek érvényben. A Kettős-Körös 
Békésnél a mostani tetőzést követően várhatóan apadásnak indul. Körösladánynál a Sebes-
Körös ma délutánig várhatóan gyengén emelkedik, holnapig készültségi szint fölött marad. A 
Berettyón Szeghalomnál lassú apadás lesz, a készültségi szint fölötti vízállás itt is megmarad 
holnap reggelig. A Hármas-Körös Gyománál ma délelőtt meg fogja haladni az I. fokú 
készültségi szintet, tetőzése 550-560 cm között holnap délelőtt várható. Szarvason a készültségi 
szint elérés ma délután, a tetőzés holnap estére valószínű 610-620 cm közötti értékkel. 
  



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 13 880 ha (ebből vetés: 5 060, szántó: 3 565, rét-legelő: 3 635, 
egyéb: 1 620).  
 
Jelenleg összesen 62  szivattyútelep (ebből 42 automata üzemben) és 4 provizórium üzemel 
igazgatóságunk területén. A kézi vezérlésű szivattyútelepek közül 7 folyamatosan (éjjel-
nappal) működik. 2018. március 21-én az átemelt víz mennyisége 4 624 ezer m3 volt. A 
periódus kezdetet óta (2018. 03. 05.) összesen 47 014 ezer m3 vizet emeltünk át. 
 
Belvízvédekezésben területünkön ez elmúlt napon 187 fő vett részt. 
 
Füzesgyarmat Önkormányzata II. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el közigazgatási 
területén. 
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