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HIDROMETEOROLÓGIA 

 
A Fehér- és a Fekete Körös találkozása Szanazugnál – árhullám 2016. 02. 29. 

 

Az elmúlt 24 órában ismételten csapadékos volt az időjárás a Körösök vízgyűjtőjében. Román 

területen a határ mentén hullott 10 mm-t meghaladó csapadékmennyiség, a hegyvidéki 

vízgyűjtőben Biharfüreden jelentették a legtöbb csapadékot, 7 mm-t. A hóvastagság itt ma 

reggel 26 cm, ez 3 cm-rel kevesebb, mint a tegnap reggel jelentett érték.  

Magyar területen egyenletesnek mondható eloszlásban 11 mm volt a lehullott csapadék területi 

átlaga, a legnagyobb mennyiséget, 17,2 mm-t Darvasról, a legkevesebbet, 9 mm-t 

Köröstarcsáról és Peresről jelentették. 

A februárban lehullott csapadék mennyisége 75 mm, ez sokéves csapadékátlagot 42,3 mm-el 

haladja meg, januártól számítva a csapadéktöbblet már 56,7 mm. 

 

A Körösök román területen mindenütt apadnak, készültségi szint fölötti vízállást sehonnan sem 

jelentettek.  

Magyar területen a Fekete- és Fehér-Körös végig apad, a vízállás készültségi szint alatti, 

Gyulánál 324 cm-rel, Remeténél pedig 458 cm-rel következett be a tetőzés tegnap az esti, 

éjszakai órákban. 

A Kettős-Körös Békésnél tegnap este 10 órától ma hajnali 3 óráig tetőzött 580 cm-es szinten 

(I. fok 550 cm), azóta megindult a lassú apadás. Az árhullám tetőzése jelenleg Mezőberény 

térségében jár. 

A Sebes-Körösön Körösszakálnál az elmúlt 24 órában stabilan - 40 cm körül ingadozott a 

vízállás, Körösladány ma reggel 414 cm (I. fok 400 cm), nagyon gyengén még emelkedik. 



A Berettyó tetőzése jelenleg Darvasnál jár, Szeghalomnál I. fok feletti vízállással még gyengén 

emelkedik, a reggeli vízállás érték 317 cm (I. fok 300 cm). 

A Hármas-Körös ma reggel Gyománál 570 cm, Szarvasnál 613 cm, mindkét vízállás az I. fokú 

szint fölött még emelkedő tendenciájú. Szarvasnál a készültségi szint elérése tegnap este 19 

órakor következett be. 

A Tisza Csongrádnál 595 cm, (+ 10 cm tegnap reggelhez képest), áradó tendenciájú, I. fok alatt 

van (I. fok 650 cm). 

 

ÁRVÍZVÉDELEM 

 

A hidrológiai helyzetre való tekintettel jelenleg I. fokú készültség van érvényben a Kettős-

Körösön, a Hármas-Körösön, a Sebes-Körös alsó szakaszán és a Berettyón, a 

készültséggel érintett szakasz hossza 217 km. Az árvízvédekezésben a tegnapi napon 62 fő 

vett részt. 

 

VÁRHATÓ HELYZET 

 

A Fekete-, Fehér és Kettős-Körös apadása a mai napon folyamatos lesz. Békésnél készültségi 

szint alá a Kettős-Körös vízállása várhatóan holnap a hajnali-reggeli órákban kerülhet. 

A Sebes-Körös és Berettyó torkolati szakaszán várhatóan ma a nappali órákban bekövetkezik a 

tetőzési állapot, a készültségi szint fölötti vízállás holnap reggelig megmarad. 

A Hármas-Körös Gyománál és Szarvasnál ma még áradó tendenciájú lesz, holnap reggelre 

Gyománál 580 cm-es, Szarvasnál 625 cm-es tetőző vízállás valószínűsíthető. 

 

A meteorológiai előrejelzések szerint holnap reggelig 3,9 mm-nyi csapadék hullhat területi 

átlagban. Ezt követően is várható csapadék, de ennek intenzitása napról napra gyengülő lesz. 

 

BELVÍZVÉDELEM 

 
Sarkad, Kopolya csatorna vízfolyásgátló akadályok eltávolítása 

 

Jelenleg igazgatóságunk 10 belvízvédelmi szakaszán van készültség érvényben. A belvízzel 

elöntött terület nagysága összesen 12.325 hektár, melyből vetés 3.990 hektár, szántó 2.640 



hektár és rét, legelő 4.190 hektár, egyéb 1.505 hektár. Az elmúlt napon 89 fő vett részt a 

belvízvédekezésben. 

 

I. fokú a belvízvédelmi készültség 6 szakaszon: 

a 12.01. Réhelyi, 12.02. Szeghalmi, 12.03. Gyomai, 12.04. Holt-Sebes-Körös, a 12.07. sz. 

Fehér-Fekete-Körös közti és a 12.09.sz. Mezőberényi belvízvédelmi szakaszokon. 

 

II. fokú a belvízvédelmi készültség 4 szakaszon: 

a 12.05. Kettős-Körös jobb parti, 12.06. sz. Hosszúfoki, a 12.08. sz. Élővíz-csatornai, és a 12.10 

Dögös-Kákafoki belvízvédelmi szakaszokon. 

 

Az elmúlt 24 órában összesen 43 szivattyútelep üzemelt igazgatóságunk területén, melyből 10 

folyamatosan (éjjel-nappal) működött. Az üzemelő esésnövelő szivattyútelepek az elmúlt 

napon összesen 551 em3 belvizet emeltek át a főcsatornákba, a torkolati szivattyútelepek pedig 

1.686 ezer m3-t a főbefogadókba. A 2016. január 11. óta összesen 37.486 em3 vizet emeltünk 

át folyóinkba. A tegnapi napon az összes üzemelő kapacitás 45,22 m3/sec volt.  

 

A készültséggel érintett területen 5 db üzemelő belvíztározóban összesen 1,96 millió m3 

belvizet tartunk vissza. 

 

 

Bak Sándor 

igazgató 

 


