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Összefoglaló a 2020/2021-es hidrológiai évről
2020. november 1. – 2021. október 31.
A 2020-2021-es hidrológiai év leginkább a csapadékhiány miatt maradhat emlékezetes. Az időszak
kezdete óta körülbelül 130 mm-es csapadékdeficit alakult ki az ATIVIZIG területén. Ilyen mértékű
csapadékhiány utoljára 2012-ben fordult elő és a 2000-es évek óta is mindössze kettő szárazabb év volt
az ideinél. A klímamodellek éghajlatunkra már 10-15 éve előrejelezték a téli csapadékmennyiség
növekedését és a szárazabb nyári időszakokat, a hőmérsékletek átfogó emelkedése mellett. Ezek a
változások már évek óta beépültek igazgatóságunk éghajlatába így az elmúlt hidrológiai évben is
jellemezték azt. A tavalyi csapadékos téli szezon enyhe hőmérsékletekkel párosult így nem kedvezett a
hó felhalmozódásának, viszont kedvezett a téli árhullámok kialakulásának. Februárban I. fok környéki
vízállások is előfordultak folyószakaszainkon, de árvízvédelmi készültség csak a Hármas-Körösön volt
elrendelve. Ezzel egy időben több szivattyútelepen II. fokú belvízvédelmi készültség is volt érvényben.
A csapadékos, enyhe telet hűvös, száraz tavasz és meleg, száraz nyár követte melyek egyike sem vált a
térségi mezőgazdaság előnyére. A nyár végén jelentkező kisvizes időszakban, a szárazság ellenére a
kezelésünkben lévő folyószakaszokat idén nem sújtotta kritikus kisvízi helyzet, köszönhetően a vízjárás
jelentős antropogén befolyásoltságának. Az éghajlatváltozás és az öntözési igények növekedése,
egymást erősítve azonban súlyosabb kisvizes állapotokat eredményezhetnek a jövőben.

Időjárás
Csapadék
A mögöttünk álló hidrológiai évben működési területünkön átlagosan 416 mm csapadék hullott, ami a
sokéves átlag 76%-nak felel meg. Az évben négy kivételével minden hónap csapadékhiányosnak
bizonyult, és nagyjából 130 mm-el esett kevesebb csapadék a várhatónál. Az éves csapadékösszeg
térbeli eloszlását egy délnyugat-északkelet tengely jellemzi, mely mentén haladva csökken a csapadék
mennyisége. A Tisza vízgyűjtő vonatkozásában átlagosan 585 mm csapadék hullott, ami a sokéves
átlagos csapadékmennyiség 84%-a.
Tavaly novemberben a hidrológiai év 60%-os csapadékhiánnyal kezdődött a Dél-Alföldön. A téli
hónapokban aztán jelentős, igazgatóságunk területén összesen 80%-os, a Tisza vízgyűjtőjén 140%-os
csapadéktöbblet jelentkezett. Az ATIVIZIG területén decemberben és januárban is 50 mm feletti
csapadékösszegeket mérhettünk, míg a február átlagosan csapadékos volt. Január 24-én Sándorfalván
35,2 mm csapadék hullott, ami országosan is a legnagyobb 24 órás csapadékösszegnek bizonyult azon a
napon. A tavasz beköszöntével szárazabbra fordult az időjárás: Itthon márciusban és áprilisban is a
megszokott mennyiség körülbelül 60%-a esett. Ebben a két hónapban a helyi minimum
csapadékmennyiséget regisztrálták működési területünkön, márciusban Kübekházán (15,4 mm)
áprilisban Csanádpalotán (36,8 mm) volt a legkevesebb eső az egész országban. A májusi 69 mm-es
csapadékösszeg, mely 30%-al volt több a várhatónál valamelyest mérséklete az eddig kialakult
vízhiányt. Összességében a Tisza vízgyűjtőjén is hasonlóképp alakult az évszak. Ezt követően az év
hátra lévő részében működési területünk végig csapadékhiánnyal küzdött. Júniusban mindössze 13 mm
eső esett, ami 18%-a a megszokottnak, majd júliusban és augusztusban is 40-45 mm körüli
csapadékösszegeket regisztrálhattunk, 20%-20%-os csapadékhiányt eredményezve a hónapokban. Fő
folyónk vízgyűjtőterületén, júniusban 40%-os volt a csapadékhiány, júliusban átlagos mennyiségű,
augusztusban az átlagosnál 10%-al több eső esett. A szeptember ismét jelentős csapadék deficitet

hozott. Igazgatóságunk területén a megszokott fele, a vízgyűjtőn annak 60%-a hullott. A hidrológiai év
végén, októberben érdekességképpen működési területünkön több eső esett (25 mm), mint a Tisza
vízgyűjtőjén (12 mm), de még így is csak az átlagos mennyiség 70% volt a csapadékösszeg.

Hó
Az elmúlt hószezonban a Tisza vízgyűjtőjén az enyhe időjárásnak köszönhetően, a csapadékos tél
ellenére sem tudott jelentős hómennyiség felhalmozódni. A hóborítás vízegyenértéke egészen februárig
az átlagos mennyiség felét sem érte el. Maximuma idején, február 20.-án a hóvízegyenértéke 3,12 km3
volt, ami az átlagos értéket némileg meghaladó mennyiség. A kezdeti gyors olvadás március elején
megállt, majd csak áprilisban olvadt tovább. Ennek eredményeképp márciusban az átlagosnál, áprilisban
pedig az eddig mért maximum mennyiségnél is több hó volt a vízgyűjtőn, habár ez a mennyiség már
nem számított jelentősnek.
A Maros részvízgyűjtőjén a sokéves átlagost elérő hóborítás nem tudott kialakulni. Maximális értéke
január 21-én, 0,47 km3 volt, ami a részvízgyűjtőn átlagosnak számító hóvízegyenérték 60%-a.
A Körösök hegyvidéki vízgyűjtőjén a szezon nagy részében a sokéves minimum körül alakult a
hómennyiség. A maximum hóborítás január 20-án, 0,15 km3 volt, ami a sokéves átlag 80%-a.
Az ATIVIZIG területén viszonylag későn, január 11-én jelent meg a hó. Ezután kisebb
megszakításokkal február elejéig észlelhettünk havat, viszont jelentős hóborítás nem tudott kialakulni. A
hóborítás maximuma január 25-én volt, ekkor működési területünk nagy részét 4-6 cm hó borította.

Léghőmérséklet
A 2020-2021-es hidrológiai év középhőmérséklete Szegeden 11,8℃ volt, ami 0,9℃-al haladja meg a
sokéves átlagost. A téli és a nyári hónapok melegebbek, a tavaszi hónapok hűvösebbek voltak a
megszokottnál.
Tavaly novemberben még csak némileg haladta meg a középhőmérséklet a várhatót, majd egy
kifejezetten enyhe tél következett. Decemberben 3,3℃, januárban és februárban 2,5 ℃ körül volt a
pozitív anomália. Február 26-án Kiskunfélegyházán 22,4℃-ot regisztráltak, ami országosan is a
legmelegebb valaha mért hőmérséklet volt azon a napon. Az enyhe telet a zord napok (minimum
hőmérséklet < 10 ℃) minimális száma is jelzi, amiből idén mindössze kettő darab volt. Tavasszal aztán
fordult a trend. Márciusban még csak kevéssel, de áprilisban és májusban már 2,5℃-al volt alacsonyabb
a középhőmérséklet, mint a megszokott. Júniusban ezt követően igazi nyár köszöntött be. Működési
területünkön több mint 2 ℃-al volt melegebb a várhatónál. Dombegyházon június 23-án 37,8 ℃-ot
regisztráltak, ami szintén megdöntötte az ezen a napon valaha mért legmagasabb hőmérsékletet. A
júliusi hónap több mint 25 ℃-os középhőmérséklete 3℃-al haladta meg a megszokott
középhőmérsékletet. Augusztusban 0,7 ℃ volt a pozitív anomália és 16-án, Mezőkovácsházán mérték a
legmagasabb hőmérsékletet az országban (38,6 ℃). A nyarat összességében jól jellemzi a hőségnapok
(maximum hőmérséklet > 30 ℃) és a forró napok (maximum hőmérséklet > 35 ℃) száma. Idén 56 db
hőségnapot és 18 darab forrónapot regisztrálhattunk, melynél többet legutóbb csak 2012-ben. Az ősz
első hónapjában alig 1 ℃-al volt melegebb, mint a várható, majd októberben ismét a megszokottnál – 1
℃-al – hűvösebb volt az idő.

Vízjárás
Folyók vízjárása
Az elmúlt hidrológiai év első két hónapjában kisvizes állapotok jellemezték folyószakaszainkat. A
sokéves havi átlagot meghaladó vízállást először január elején észlelhettünk. Ekkor egy kisebb áradás
érte el működési területünket, melynek kiváltója a tavaly december végén kezdődő, főleg a Tisza északiészakkeleti vízgyűjtőjét érintő, két hetes csapadékos időszak volt. Az enyhe hőmérsékleteknek

köszönhetően a csapadék legnagyobb része lefolyt és az Alsó-Tiszán 400-450 cm körüli vízállásokat
eredményezett. Ezt követően egy hidegebb periódus inkább a hófelhalmozódást támogatta és folyóinkon
gyors apadás indult. Ennek a január végi és február eleji csapadékos napokból származó többlet lefolyás
vetett véget, ami ismét a január eleji szintre emelte vízfolyásainkat. Február 8.-10. között összefüggő
csapadékos időszak következett, mikor naponta átlagosan 10 mm csapadék hullott a vízgyűjtőre, a
Felső-Tisza részvízgyűjtőjén pedig 20 mm-es napi csapadékösszegek is előfordultak. Az enyhe
időjárásnak köszönhetően hó csak a legmagasabb hegyekben halmozódott tovább így a lefolyásból
újabb árhullámok indulhattak a Tisza vízrendszerében. Az egyesült árhullám az Alsó-Tiszán, a magas
mederteltségre ráfutva I. fok körüli vízállásokat eredményezett. Szegednél a folyó 02.16-án 590 cm-el
tetőzött (I. fok 650 cm), az alsó rakpart 02.12. és 02.23. között volt víz alatt. Mindszentnél 02.22-én
elhúzódó tetőzés után 658 cm-el tetőzött a folyó (I. fok 650 cm), de árvízvédelmi készültség nem volt
elrendelve. A Maroson Makónál hamarabb, már 02.15-én megállt az áradás és 277 cm-el tetőzött a folyó
(I. fok 400 cm). A Hármas-Körös vízszintje Békésszentandrás felett januárig duzzasztott állapotban volt
majd az árhullámok idejére megszüntették a vízszint emelését. A februári árhullám idején a folyó
Szarvasnál 02.17-én tetőzött, 680 cm-el (I. fok 600 cm). Itt 02.12. és 02.23. között I. fokú
árvízvédelmi készültség volt érvényben. Az árhullám levonulása után március közepére ismét az
átlagos alá süllyedtek a vízszintek. Áprilisban néhány nagyobb csapadékesemény és az átlagosnál
később kezdődő hóolvadásból származó többlet lefolyás tartotta középvízi tartományban a vízállásokat.
Május közepén ciklonok érték el a Tisza vízgyűjtőjét és öt nap alatt 30-50 mm eső esett a területre.
Ebből május végén egy, a februárinál kisebb árhullám vonult végig folyószakaszainkon. Az Alsó-Tiszán
nem alakultak ki I. fokot meghaladó vízállások, Szegednél 05.25-én 539 cm-el tetőzött az árhullám. A
Maros Makónál 05.23-án 285 cm-ig (I. fok 400 cm), a Hármas-Körös Szarvasnál 05.26-án 602 cm-ig
emelkedett (I. fok 600 cm), de árvízvédelmi készültség nem volt elrendelve. Az árhullám levonulása
után ütemes apadás kezdődött. Egy-két nagyobb csapadékesemény még emelni tudta a vízszinteket a
nyár folyamán, de jellemzően augusztusra minden vízfolyásunk kisvízi tartományba került, ami a
hidrológiai év végig jellemző is maradt. A Hármas-Körös Szarvasnál az árhullámok levonulása után az
időszak végéig duzzasztott állapotban volt.

Jég
A 2020-2021-es jégszezonban, a kezelésünkben lévő folyószakaszokon számottevő jégjelenség nem
alakult ki. Január 18-án és 19-én az Alsó-Tiszán, Szeged alatt parti jeget észleltek.

Talajnedvesség
Igazgatóságunk területén a talaj, 0-20 cm-ig terjedő legfelső rétege tavaly decemberben még telített
állapotban volt majd a csapadékszegény tavaszi hónapok hatására a víztartalma gyorsan csökkenni
kezdett. A májusi esők némileg pótolták a vízhiányt a talajban majd szeptemberben is emelkedni tudott
a nedvességtartalom így összességében 40%-os értékre csökkent a hidrológiai év végére. A középső 2050 cm-ig terjedő réteg és a legalsó 50-100 cm-ig terjedő réteg januárban vált telítetté, majd a középső
réteg gyorsabban az alsó réteg lassabban kezdett kiszáradni. Az időszak második felében egyértelmű
csökkenő tendencia volt megfigyelhető a rétegek talajnedvesség értékeiben és az időszak végére 2030%-ra csökkent a víztartalmuk.
A csapadékosabb, magasabb talajnedvességű időszakokban, januártól június elejéig több
védszakaszon is belvízvédelmi fokozat volt elrendelve illetve februárban négy szivattyútelepre II. fokú
belvízvédelmi készültség is volt érvényben.

Talajvízjárás
Az ATIVIZIG terültén, tavaly novemberben a talajvízjárás éves menetének megfelelően a
talajvízszintek csekély, áradó tendenciája volt jellemző, ami decemberre inkább stagnálásba váltott.
Januárban újra átfogó áradó trend volt megfigyelhető, amely februárban tovább erősödött. Ekkor

igazgatóságunk területén egy hónap alatt 25-50 cm-t is áradt a talajvízszint, kiváltképp működési
területünk középső, Tisza-völgyi térségeiben. Márciusban megrekedt az áradó trend és a talajvízszintek
a megszokottnál hamarabb elérték éves maximumaikat. Áprilisban már inkább apadás volt jellemző,
mely májusra még kiterjedtebb lett. Ekkor átlagosan kettő és négy méterrel volt terep alatt a
nyugvóvízszint, ennél magasabban igazgatóságunk belső területein feküdt. A nyár beköszöntével
erősödni kezdett a vízszintcsökkenés. Júniusban 10-25 cm-et, júliusban már inkább 25-75 cm-et,
augusztusban 10-50 cm-et apadtak a talajvízszintek. Őszre lassult az apadás üteme, szeptemberben és
októberben 10-20 cm-t süllyedt a víztükörszint havonta. A sokéves átlagos vízszintekhez viszonyítva a
homokhátsági területeken egész évben alacsonyabb vízállásokat regisztrálhattunk. Itt a legnagyobb
eltérések idején, a téli hónapokban 1-1,5 m-el is mélyebben volt a víztükörszint, mint a megszokott.
Igazgatóságunk keleti felén az év nagy részében nagyjából 25 cm-el maradt el a vízszint az átlagostól.
Ennél nagyobb eltérés a téli hónapokban fordult elő, tavasszal viszont helyenként magasabban is feküdt
a nyugvóvízszint az átlagosnál.

Kilátások
Az Országos Meteorológiai Szolgálat október 18-án kiadott hosszú távú előrejelzése szerint az
előttünk álló november az átlagosnál melegebb, a december és a január átlagos hőmérsékletű lesz.
Novemberben és januárban átlagos mennyiségű, decemberben az átlagosnál kevesebb csapadék várható.
A hosszú távú előrejelzés alapján és a jelenlegi száraz vízháztartási helyzetet figyelembe véve az
előttünk álló téli, kora tavaszi időszakban árvizek keletkezésének az esélye és kiterjedt dél-alföldi belvíz
kialakulásának a valószínűsége is az átlagosnál kisebbnek mondható.

Szeged, 2021. november 15.
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Az aszályindex (PAI) 2021-re számított értékeinek eloszlása
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