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Hidrometeorológia 
 
Az elmúlt 24 órában - területi átlagban - mintegy 10 mm csapadék hullott a Körösök 
hegyvidéki vízgyűjtőjén. A legtöbb csapadékot Biharfüred állomáson (37 mm), a 
legkevesebbet pedig Bánffyhunyad állomáson (0 mm) mérték. 
 
A legnagyobb hóvastagság Biharfüreden mérhető (30 cm, hóvíztartalom 126 mm), havat 
még Vigyázó állomásról jelentettek (15 cm, hóvíztartalom 57 mm). 
 
Igazgatóságunk területén az elmúlt 24 órában, területi átlagban 4,5 mm csapadék hullott. 
A legtöbb Ecsegfalván (7,4 mm), a legkevesebb pedig Békésen (2 mm). 
 
Hidrológia 

 
A lehullott csapadékok hatására újabb árhullám alakult ki a Fekete-Körösön. Belényesnél 
a folyó ma reggel 5 órakor 236 cm (I. fok 225 cm), áradó. A Belényes alatti folyószakasz 
- rövid tetőzést követően - újra áradó tendenciájú, Tenkénél és Talpasnál a folyó egyaránt 
I. fokban van. 
A magyarországi folyószakaszon a mai nap folyamán az árhullám Antnál eléri az I. fokú 
készültségi szintet (I. fok 500 cm), a lehullott csapadék hatására a vízállás II. fok (II. fok 
600 cm) közelébe emelkedik. 
 
A Berettyó a romániai szakaszon Szalárdnál tegnap délután I. fokba lépett, a 
magyarországi szakaszon Szeghalomnál még I. fok alatt van a vízállás, lassú 
vízszintemelkedés tapasztalható. 
A Fehér- és Sebes-Körösön – a reggeli adatok alapján - kismértékű vízszintemelkedés 
tapasztalható, készültségi szint alatti vízállások mellett. 
 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő két napban mintegy 
20 mm területi átlagú csapadék várható a Körösök vízgyűjtőjén, mely nagyban 
befolyásolhatja a vízállások alakulását. Csütörtöktől jelentős lehűlés kezdődik, mellyel 
párhuzamosan a csapadéktevékenység is mérséklődik. 

 
Belvízvédelem  
Igazgatóságunk 9 belvízvédelmi szakaszán van készültség érvényben. Az elmúlt napon 
122 fő vett részt a belvízvédekezésben.  
 
Az elöntött terület nagysága 7 582 hektár (ebből vetés: 2 702 ha, szántó: 1 998 ha, 
rét-legelő: 2 074 ha, egyéb: 808 ha).  
 
I. fokú a belvízvédelmi készültség: 
a 12.01. Réhelyi, a 12.03. Gyomai, a 12.04. Holt-Sebes-Körösi, 12.09. sz. Mezőberényi és 
a 12.10. Dögös-Kákafoki belvízvédelmi szakaszokon.  
 
II. fokú a belvízvédelmi készültség:  
a 12.02. Szeghalmi, a 12.05. Kettős-Körös jobb parti a 12.06. sz. Hosszúfoki és a 12.08. 
sz. Élővíz-csatornai belvízvédelmi szakaszokon.  
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Jelenleg összesen 35 szivattyútelep (ebből 3 folyamatos üzemben) üzemel igazgatóságunk 
területén. 2021. február 9-én az átemelt víz mennyisége 2 063 ezer m3 volt. A periódus 
kezdete óta (2021. 01. 22.) összesen 17 336 ezer m3 vizet emeltünk át.  
 
Vízfolyás-gátló akadály eltávolítást gépi munkával jelenleg két csatornán végzünk, 
Dévaványa térségében a XXXIX-22-es, és Kondoros térségében az Új-Szőrhalmi-
csatornán. Erre azért van szükség, hogy biztosítani tudjuk a csatornák vízszállító-
képességét.  
A belvízzel elöntött területeken – ahol szükséges – olyan hordozható szivattyúállásokat is 
üzemeltetünk, melyekkel lefolyástalan, mélyfekvésű területekről tudjuk a főcsatornába 
juttatni a belvizeket. Ennek egyik módja a traktor hajtású szivattyú, melyet alábbi fotónkon 
is láthatnak a Nagysertéséri-csatorna torkolatánál. 
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