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Hidrometeorológia
Az elmúlt 24 órában a Körösök vízgyűjtőjében csak elvétve fordult elő jelentéktelen
mennyiségű csapadék, a hegyvidéki vízgyűjtőn Biharfüredről jelentettek 54 cm-es
hóvastagságot, mely 1 cm-rel kisebb a tegnapinál.
A romániai folyószakaszokon egyedül a Fehér-Körösön Kisjenőnél észleltek készültségi szint
fölötti vízállást, ez 634 cm (I. fok 630 cm) volt. A folyó Kisjenőig apad, alatta gyengén árad.
A Fekete-Körös romániai szakasza végig apad, ma reggel Nagyzerénden 581 cm volt a vízállás,
tegnap este 597 cm (I. fok 600 cm).
Magyar területen a vízállások mindenhol I. fokú készültségi szint alatt vannak. A FeketeKörösön Ant már gyengén apad, az esti 484 cm után ma reggel már 468 cm a vízállás, Remete
még gyengén árad.
A Fehér-Körösön Gyulánál tegnap estéhez képest 10 cm-t áradt a folyó, ma reggel 291 cm (I.
fok 350 cm).
A Sebes-Körösön Körösladánynál gyengén árad.
A folyókon állójeges szakaszok ma reggelre már csak a Hortobágy-Berettyó főcsatornán, a
Berettyó torkolati szakaszán találhatóak. A Hármas-Körös alsó szakaszain úszó jég van, a
jégborítottság mértéke 10%.
Várható helyzet
A Fekete-Körösön folytatódik az apadás, holnap reggelre Ant vízállása 450 cm körül várható.
A Fehér-Körösön még folytatódik a gyenge emelkedés, de készültségi szintet nem ér el. A
Kettős-Körösön tovább Békésnél folytatódik a gyenge emelkedés, a tetőzés elérheti, kis
mértékben meg is haladhatja az I. fokú (550 cm) készültségi szintet. A Békésnél prognosztizált
tetőzés 578 +/- 30 cm-s értékben várható ma este folyamán.
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban anticiklonális hatások
érvényesülnek, egyre szárazabb levegő érkezik fölénk. A következő napokban változásra nem
számíthatunk, az időjárási frontok elkerülik térségünket. A léghőmérsékleti maximum a
következő 3 napban 5oC körül alakul, éjszaka -5oC-ig csökken a hőmérséklet. A nappali
fagypont feletti hőmérsékletek a hótakaró olvadását segítik, ez azonban csak a belvízi helyzet
konzerválódását okozza.

Belvízvédelem
Jelenleg igazgatóságunk 9 belvízvédelmi szakaszán van készültség érvényben.
I. fokú a belvízvédelmi készültség:
12.01. Réhelyi, 12.02. Szeghalmi, 12.04. Holt-Sebes-Körös, és a 12.06. sz. Hosszúfoki, 12.09.
sz. Mezőberényi és a 12.10 Dögös-Kákafoki belvízvédelmi szakaszokon.
II. fokú a belvízvédelmi készültség:
12.03. Gyomai, 12.05. Kettős-Körös jobb parti és a 12.08. sz. Élővíz-csatornai belvízvédelmi
szakaszokon.
Az elmúlt 24 órában összesen 44 szivattyútelep üzemelt igazgatóságunk területén, melyből 3
folyamatosan (éjjel-nappal) működött.
Az elöntött terület nagysága 13250 ha (ebből vetés: 4890, szántó: 3480, rét-legelő: 3625,
egyéb: 1255).
Az üzemelő esésnövelő szivattyútelepek az elmúlt napon összesen 407 em3 belvizet emeltek át
a főcsatornákba, a torkolati szivattyútelepek pedig 1732 ezer m3-t a főbefogadókba. A 2017.
február 2 óta összesen 5828 em3 vizet emeltünk át folyóinkba. A tegnapi napon az összes
üzemelő kapacitás 42,77 m3/sec volt.
A készültséggel érintett területen 5 db üzemelő belvíztározóban összesen 2,27 millió m3
belvizet tartunk vissza.
Jelenleg Sarkad térségében a Hosszúfok-Határér-Kölesér-főcsatorna határ közeli szakaszán
történik iszapeltávolítás két hosszúgémkinyúlású kotróval, annak érdekében, hogy a csatorna
vízáteresztő képessége megfelelő legyen, és fogadni tudja az oldalcsatornákból érkező
belvizeket.
Az elmúlt napon 134 fő vett részt a belvízvédekezésben.
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