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Hidrometeorológia – hidrológia
Az elmúlt 24 órában a vízgyűjtőben nem hullott csapadék. Biharfüreden a hóvastagság 3 cm-t
csökkent, ma reggel 54 cm-t jelentettek.
Román területen zömében csökkenő, illetve stagnáló vízállások vannak. Készültségi szint
fölötti vízállás egyedül a Berettyón Szalárdnál van, itt még mindig 4 cm-rel magasabb a jelentett
vízállás, mint a készültségi szint értéke.
Magyar területen valamennyi folyónk egyaránt apad. A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös
esetében a készültségi szintet sehol nem haladja meg a vízállás.
A Sebes-Körösön Körösszakálnál folyamatosan -50 cm körüli vízállásérték tapasztalható.
Körösladánynál tegnap reggelhez képest 20 cm-t apadt a folyó, ma reggel 422 cm, a vízállás 22
cm-rel haladja meg az I. fokú szintet.
A Berettyó vízállása Szeghalomnál ma reggelre 352 cm-re apadt, az apadás mértéke tegnap
reggelhez képest 17 cm. A ma reggeli vízállás még itt is meghaladja az I. fokú készültség
szintjét.
A Hármas-Körös Gyománál tegnap délelőtt befejezte a tetőzését, ma reggelre 7 cm-t apadt,
568 cm a vízállás. Szarvasnál a tetőzés tegnap este kezdődött 633 cm-en, ma reggelre, 1 cm-t
csökkent a vízszint. Mindkét vízállás kis mértékben meghaladja az I. fokú szintet.
Árvízvédelem
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén I. fokú készültség van érvényben a SebesKörös- és a Berettyó alsó szakaszán. A Hármas-Körösön a vízszint nagyon kis mértékben
haladja meg az I. fokú készültségi szintet, további áradás nem várható, ezért nem rendeltünk el
készültséget a folyó ezen szakaszán.
A KÖVIZIG összesen 340 km hosszú védvonalaiból 68 km hosszan tartunk I. fokú
készültséget, ezen védelmi szakaszokon a védelmi fokozatnak megfelelően folyik a segédőri
figyelőszolgálat ellátása, a vízmércék olvasása, és a pallóverés takarítás. (Pallóverés takarítás:
az árhullám során érkezett, töltésrézsűre kirakódó uszadék visszaterelése a folyó medrébe.)
Az elmúlt 24 órában az árvízvédekezésben résztvevők száma 33 fő volt.
Várható helyzet
A meteorológiai előrejelzések szerint március 28-29-e között várható mintegy 10 mm-nyi
csapadék Körösök vízgyűjtőjében. Addig a meglévő hó napközbeni olvadása indukálhat kisebb
vízszint emelkedéseket, elsősorban román területen. Ma és holnap a folyók apadása lesz a
jellemző a vízrendszer magyar területén. Az apadás miatt a készültségi szint fölötti vízállások
fokozatosan megszűnnek. Erre leghamarabb Körösladánynál és Gyománál van esély, holnap a
reggeli órákra, míg Szarvasnál és Szeghalomnál holnap estére süllyedhet I. fokú szint alá a
folyók vízszintje. A Tisza Csongrádnál ma reggel 583 cm (+ 9 cm tegnaphoz képest), egyre
gyengébben árad, 67 cm-rel van készültségi szint alatt.

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 és a12.10. Dögös-Kákafoki belvízvédelmi szakaszokon.
III. fokú a belvízvédelmi készültség:
a 12.01. Réhelyi belvízvédelmi szakaszon.
Az elöntött terület nagysága 13 635 ha (ebből vetés: 4 935, szántó: 3 540, rét-legelő: 3 565,
egyéb: 1 595). Az elmúlt napon 209 fő vett részt a belvízvédekezésben.
Az őrjárások területén, az őrszolgálat nyomon követi az elöntött területek nagyságát, kezeli a
vízkormányzó műtárgyakat, olvassa a vízmércéket, gondoskodik a vízfolyás-gátló akadályok
eltávolításáról.
Vízfolyás-gátló akadály eltávolítást gépi munkával - Szarvas térségében - jelenleg két csatornán
végzünk, a Dögös-Kákafoki-főcsatornán és a Cigányér-alsó-csatornán. Erre azért van szükség,
hogy biztosítani tudjuk a csatornák vízszállító-képességét.
A szivattyútelepi gépészek biztosítják a szivattyútelepek és a provizóriumok igény szerinti
üzemeltetését.

Vízfolyás-gátló akadály eltávolítása a Dögös-Kákafoki-főcsatornán

Vízfolyás-gátló akadály eltávolítása a Cigányér-alsó-csatornán
Jelenleg összesen 60 szivattyútelep (ebből 39 folyamatos üzemben) és 3 provizórium üzemel
igazgatóságunk területén. A kézi vezérlésű szivattyútelepek közül 6 folyamatosan (éjjelnappal) működik. 2018. március 24-én az átemelt víz mennyisége 4 379 ezer m3 volt. A
periódus kezdetet óta (2018. 03. 05.) összesen 60 528 ezer m3 vizet emeltünk át.
A készültséggel érintett területen 5 db üzemelő belvíztározóban összesen 3 290 ezer m3 belvizet
tartunk vissza.
Füzesgyarmat Önkormányzata II. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el közigazgatási
területén.
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