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Hidrometeorológia – hidrológia
Az elmúlt 24 órában a vízgyűjtőben nem volt csapadék. A biharfüredi hóvastagság ma reggel
50 cm (-4 cm).
A tegnapi hóolvadásokból - a Körösök hegyvidéki szakaszain - kismértékű
vízszintemelkedések tapasztalhatók, ezek azonban a síkvidéki szakaszokon jellemző apadási
tendenciát nem befolyásolták. A Berettyón Szalárdnál tegnap 15 órakor megszűnt a készültség,
így román területen minden folyó készültségi szint alatt van.
Magyar területen a teljes folyórendszer apad. Kis mértékben készültségi szint fölött ma reggel
az alábbi állomások vannak:




a Sebes-Körös Körösladánynál 412 cm
a Berettyó Szeghalomnál 344 cm
a Hármas-Körös Gyománál 560 cm és Szarvasnál 629 cm

Árvízvédelem
Az I. fokú készültségi szintet ma reggel 6 órakor minden folyószakaszon megszüntettük, így
területünkön árvízvédelmi készültség nincs érvényben.
Várható helyzet
A magyar folyószakaszokon ma és holnap tovább folytatódik az apadás. A meteorológiai
előrejelzések ma területi átlagban 1,6 mm csapadékot valószínűsítenek, ez a mennyiség magyar
területen az apadási folyamatot nem befolyásolja.
A Tisza Csongrádnál ma reggel 584 cm (+1 cm), készültségi szint alatt van 66 cm-rel.
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 13 240 ha (ebből vetés: 4 805, szántó: 3 435, rét-legelő: 3 455,
egyéb: 1 545). Az elmúlt napon 214 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.
A szivattyútelepi gépészek biztosítják a szivattyútelepek és a provizóriumok igény szerinti
üzemeltetését.
Jelenleg összesen 57 szivattyútelep (ebből 36 folyamatos üzemben) és 3 provizórium üzemel
igazgatóságunk területén. A kézi vezérlésű szivattyútelepek közül 7 folyamatosan (éjjelnappal) működik. 2018. március 25-én az átemelt víz mennyisége 4 520 ezer m3 volt. A
periódus kezdetet óta (2018. 03. 05.) összesen 65 048 ezer m3 vizet emeltünk át.
A készültséggel érintett területen 5 db üzemelő belvíztározóban összesen 3 090 ezer m3 belvizet
tartunk vissza.
Az elmúlt napok csapadékmentes időjárása és a szivattyúzások hatására nagyon kis mértékben
csökkent az elöntött területek nagysága. Mivel a következő napokra a meteorológiai szolgálat
szinte csapadékmentes időt jelez, várhatóan az elöntött területek nagysága tovább csökken.
Azonban annak ellenére, hogy folyóinkon nincs árvízvédekezést igénylő vízszint, a
folyómedrek teltek, olyan magas vízállások vannak, melyek a belvizek gravitációs levezetését
nem teszik lehetővé, ezért a szivattyúzási igények még gyakorlatilag változatlanok, esetleg csak
kismértékű csökkenést mutatnak.
Füzesgyarmat Önkormányzata II. fokú belvízvédelmi készültséget tart fenn közigazgatási
területén.
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