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Hidrometeorológia – hidrológia 
 
Az elmúlt 24 órában a Körösök vízgyűjtője csapadékmentes volt.  Biharfüreden a hóvastagság 
52 cm, ma reggelre 3 cm-t csökkent a tegnaphoz képest. 
 
A Körösökön román oldalon mindenütt apadó, illetve stagnáló tendencia érvényes. Készültségi 
szint egyedül a Berettyón van, Szalárdnál ma reggel 15 cm-rel haladta meg a vízállás az I. fokú 
szintet (I. fok 510 cm). 
 
Magyar területen: 
A Fehér-Körös, a Fekete-Körös és a Kettős-Körös Békésnél egyaránt apadó tendenciájú. Az 
árhullám teteje ma hajnalban érte el Köröstarcsa térségét, itt azóta 517 cm-en stagnál a vízszint. 
Egyik folyó vízállása sem éri el a készültségi szintet. 
A Sebes-Körösön Körösszakálnál tegnap egész nap, és még ma hajnalban is stabilan 50-60 cm 
között volt a vízállás, ma reggelre intenzívebb apadás figyelhető meg.  Körösladány vízállása 
ma reggelre 455 cm-t ért el, stagnáló a vízszint, I. fok felett van 55 cm-rel. 
A Berettyó magyar területen teljes hosszában apad. Szeghalomnál ma reggel 381 cm volt a 
vízállás, mely 81 cm-rel haladja meg az I. fok szintjét. 
A Hármas-Körös Gyoma és Szarvas térségében nagyon gyengén árad, tetőzés közeli 
állapotban van, mindkét vízmérce vízállása meghaladja az I. fokú szintet néhány cm-rel. Ma 
reggel Gyománál 568 cm-t (I. fok 550 cm), Szarvasnál 616 cm-t (I. fok 600 cm) mértek.  
 
Várható helyzet: 
A meteorológiai előrejelzések ma területi átlagban 1,9 mm csapadékot valószínűsítenek. Ez a 
mennyiség a hegyvidéki vízgyűjtőben valószínűleg hó formájában hullik, így a folyók felső 
szakaszain – a hóolvadás ellenére is - további apadó tendenciák várhatóak. A Kettős-Körös 
Köröstarcsánál a mostani tetőzést követően várhatóan apadásnak indul. A Sebes-Körös 
Körösladánynál gyenge apadásba kezd, holnapig készültségi szint fölött marad. A Berettyón 
Szeghalomnál a lassú apadás tovább folytatódik, a készültségi szint fölötti vízállás itt is 
megmarad holnap reggelig. A Hármas-Körös tetőzése Gyománál ma napközben várható 570 
cm körüli szinten. Szarvasnál a tetőzés holnap valószínű, 625 cm körüli értékkel. A Tisza 
Csongrádnál ma reggel 562 cm (I. fok 650 cm), gyengén áradó. 
 
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 13 885 ha (ebből vetés: 5 050, szántó: 3 575, rét-legelő: 3 635, 
egyéb: 1 625).  
 
Jelenleg összesen 59 szivattyútelep (ebből 37 folyamatos üzemben) és 2 provizórium üzemel 
igazgatóságunk területén. A kézi vezérlésű szivattyútelepek közül 7 folyamatosan (éjjel-
nappal) működik. 2018. március 22-én az átemelt víz mennyisége 4 644 ezer m3 volt. A 
periódus kezdetet óta (2018. 03. 05.) összesen 51 658 ezer m3 vizet emeltünk át. 
 
Belvízvédekezésben területünkön ez elmúlt napon 181 fő vett részt. 
 
Füzesgyarmat Önkormányzata II. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el közigazgatási 
területén. 
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