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ÖSSZEFOGLALÓ
A 2017/2018-AS HIDROLÓGIAI ÉVRŐL

Készítette a Vízrajzi és Adattári Osztály

Összefoglaló a 2017/2018-as hidrológiai évről
2017. november 1. – 2018. október 31.
Az elmúlt hidrológiai évben jellemzően a klímaváltozással előrejelzett változásokat észlelhettük. Az
éghajlatunkra prognosztizált enyhe és csapadékos tél mutatkozott meg a januári majdnem 4°C-os
középhőmérsékleteken és a februári majd 90 mm-es csapadékösszegen is. Az áprilisban jelentkező
és októberig kitartó 30 °C körüli maximum hőmérsékletek pedig az előrevetített elnyúló forró
nyárra volt jó példa. Ez idő alatt áprilisban és októberben is országos napi maximum hőmérsékleti
rekord dőlt meg az ATIVIZIG területén. Statisztikailag emlékezetes marad még a Tisza
vízgyűjtőjén regisztrált hómennyiség, ami amellett, hogy végig jóval átlag feletti volt, két héten
keresztül a sokéves maximum értéket is meghaladta. Komolyabb árvíz mégsem sújtotta a
kezelésünkben lévő folyószakaszokat, mindössze a Hármas-Körösön volt öt napos I. fokú
árvízvédelmi készültéség elrendelve. Viszont a csapadékos év eleji hónapoknak köszönhetően
működési területünkön I. illetve II. fokú belvízvédelmi fokozat is volt érvényben.

Időjárás
Csapadék
A 2017. november 1-től 2018. október 31-ig tartó hidrológiai évben az ATIVIZIG területére
összesen 612 mm csapadék, az átlagos érték 112%-a hullott. A Tisza vízgyűjtőjét ez idő alatt 647
mm csapadék áztatta, a várhatónál némileg szárazabb évet eredményezve. A hidrológiai év első 3
hónapja a megszokott mennyiség körüli csapadékösszegeket hozta. Kivételt képez ez alól a
december hónapban, a Tisza vízgyűjtőterületére hullott 85 mm csapadék, ami jelentős, 80%-os
többletet jelentett. Idén februárban és márciusban aztán mind a Tisza vízgyűjtőjén, mind
igazgatóságunk területén jelentős csapadéktöbbletet mérhettünk. A vízgyűjtőn mindkét hónapban
60%-al több csapadék, a működési területünkön pedig februárban 86 mm, márciusban pedig 95
mm csapadék hullott, ami az átlagértékek több mint 2,5- illetve 3-szorosa. Ennek köszönhetően a
szokásosan két legszárazabb hónapunkban esett idén a második és harmadik legnagyobb havi
csapadékösszeg. A tavasz szárazabb idővel folytatódott. Áprilisban működési területünkön
átlagosan mindössze 9 mm eső esett és a májusi csapadékmennyiség sem érte el a megszokott
értéket. Áprilisban emellett igazgatóságunk területén, Kiskunhalason mérték az ország legkisebb
havi csapadékösszegét, 3,7 mm-t. A nyár első hónapjában aztán a vízgyűjtőn és működési
területünkön is - körülbelül 100 mm esővel - jelentkezett a megszokott évi csapadékmaximum. A
Tisza vízgyűjtőterületén ezután a csapadékösszegek rendre elmaradtak a várhatótól. Az időszak
végéig a megszokott mennyiség kétharmada hullott. Igazgatóságunk területén júliusban még 20%-al
több eső esett az átlagosnál, de ezt követően a havi összegek itt is - összességében 50%-al elmaradtak a várhatótól. A Dél-Alföldön októberben mindössze 10 mm csapadék hullott, így a
vizsgált időszak végére csapadékhiányos, aszályos állapot is kialakult.

Hó
Az idei télen a Tisza vízgyűjtőjén a csapadék jelentős része szilárd halmazállapotban hullott, így
jókora mennyiségű hó halmozódott fel a vízgyűjtőn. A hóban tárolt vízkészlet a szegedi
szelvényéhez tartozó Tisza vízgyűjtőn, december elejétől folyamatosan növekedett és a teljes
hószezonban meghaladta a sokéves átlagot. A maximum értékét március 4-én érte el 6,865 km3-t,
mely a sokéves átlag több mint 270 %-a, és az erre a napra számított sokéves maximum értéket is
megközelíti. Ezt követően olvadásnak indult a hó, viszont március közepén az időjárás ismét
hidegebbre fordult, mely újra kedvezett a hó felhalmozódásnak. Ennek köszönhetően március 24. és
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április 10. között a hóvízkészlet meghaladta az ebben az időszakban mért sokéves maximum
értékeket is.
A Maros makói szelvényéhez tartozó vízgyűjtőn is kiemelkedő értékeket ért el a hóborítás. A havas
időszak egészén az áprilisi olvadásig, végig átlag fölötti volt. A hóvízegyenérték március 3. és
április 10. között a sokéves maximumokat is meghaladta. Maximuma március 24-én volt 2,019 km3,
az aznapra számított sokéves átlag 4-szerese. A hóban tárolt vízkészlet a Körösök hegyvidéki
vízgyűjtőjén is igen jelentős volt, maximális értékét március 5-én érte el (~0,4 km3), mely több mint
kétszerese volt az aznapi sokéves átlagnak. A március végi felmelegedés eredményeként a hó gyors
ütemben olvadni kezdett majd április második dekádjára teljesen el is tűnt a vízgyűjtőről.
Az ATIVIZIG területén a február hónapot megelőzően nem alakult ki összefüggő hótakaró. A
február 14-től kezdődő és márciusban is folytatódó havazások viszont itt is számottevő hóborítást
eredményeztek. A hóborítás maximális értékét március 3-án regisztrálták, ekkor jellemzően 10-15
cm vastagságú és 15-30 mm-es hóvízegyenértékű hótakaró borította igazgatóságunk területét. A hó
március 24-re tűnt el teljesen.

Léghőmérséklet
A 2017-2018-as hidrológiai év középhőmérséklete Szegeden 13,2°C volt, ami 2,2°C-al melegebb,
mint a sokéves átlag. Február és március kivételével a havi középhőmérsékletek minden hónapban
jelentősen meghaladták a várható értékeket. A hidrológia év téli féléve az átlagosnál jóval melegebb
időjárással indult. A novemberi 7°C-os és a decemberi 3,1°C-os középhőmérséklet 2°C-al, a januári
3,8°C-os középhőmérséklet 4,6°C-al volt enyhébb a megszokottnál. Januárban mindössze egy téli
napot regisztrálhattunk (maximum hőmérséklet < 0°C). Az enyhe január következményeként az év
leghidegebb hónapja a február lett, az átlagossal szinte megegyező 1,2°C-os középhőmérséklettel.
Rendhagyó módon a téli hónapokra jellemző, hideg és fagyos napok márciusra is áttolódtak, ami
miatt a hónap középhőmérséklete 1,8°C-kal elmaradt a megszokottól. A hónapban továbbá hat téli
napot és egy zord napot (minimum hőmérséklet < -10°C) is mérhettünk. A tavasz folytatásában
viszont hirtelen felmelegedés vette kezdetét. Áprilisban 5°C-os (az év során mért legnagyobb),
májusban 4°C-os pozitív anomália volt jellemző. Április végére már kettő hőségnapot (maximum
hőmérséklet > 30°C) is feljegyezhettünk, továbbá április 29-én igazgatóságunk területén, Kelebián
mérték az országos abszolút maximum hőmérsékletet is (31,4°C), ami új országos melegrekord
lett erre a napra. A nyár első két hónapja nem hozott különösebben meleg időjárást, augusztustól
októberig azonban újra a megszokottnál jóval melegebb hőmérsékleteket mérhettünk. Az augusztus
3,3°C-al, a szeptember 2,3°C-al volt melegebb, mint a sokéves közepes. A 30°C feletti nappali
maximum hőmérsékletek egészen szeptember második dekádjáig jellemezőek maradtak. Az ősz
októberben sem érte el működési területünket. A hónapban még 7 darab nyári nap (maximum
hőmérséklet > 25°C) is előfordult, összességében pedig 3,1°C-al volt melegebb a megszokottnál.
Mindemellett október 27-én, igazgatóságunk területén, Kübekházán regisztrálták a havi maximum
hőmérsékletet (27,3C°), ami az aznapi abszolút országos csúcs is lett egyben. Továbbá a
hidrológiai év során szintén igazgatóságunk területén mérték a legmagasabb hőmérsékletet az
országban, februárban, márciusban és szeptemberben Pitvaroson, valamint júniusban
Mezőkovácsházán.
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Vízjárás
Folyók vízjárása
Tavaly novemberben a kezelésünkben lévő folyószakaszokat még átlag alatti vízállások
jellemezték. Decemberben aztán a hónap közepi nagycsapadékok hatására egy árhullám érte el
működési területünket, ami a Tiszán Szegednél az alsó rakpart szintje (560 cm) alatt egy méterrel, a
Hármas-Körösön Szarvasnál az I. fokú készültségi szint (600 cm) alatt fél méterrel tetőzött. A
Hármas-Körös decemberig duzzasztott állapotban volt. Lassú apadás után februárban
folyószakaszaink újra áradásnak indultak, de a tetőzések elmaradtak az előzőektől. A Maroson
egyik árhullám sem volt jelentős. A tavasz beköszöntével, a vízgyűjtőn addigra rekord körüli
mennyiségűre duzzadt hóborítás olvadása telíteni kezdte a medreket, majd a március közepén
jelentkező enyhe, csapadékos időszak gyors áradásokat indított a Tisza vízrendszerében. A Maros
Makónál 03.22-én 275 cm-el (I. fok 400 cm), a Hármas-Körös Szarvasnál 03.24-én 633 cm-el (I.
fok 600 cm) tetőzött, kialakítva a vizsgált időszak legmagasabb vízállásait. A március második
felében jelentkező lehűlés elvágta az utánpótlást a vízgyűjtőről, így április elejéig átmeneti apadó
tendencia volt megfigyelhető. Az áradásnak újabb lehetőséget a március legvégén kezdődő
csapadékos periódus adott. Ekkorra már az éjszakai fagyok is visszaszorultak így a vízgyűjtőn
addigra újra jelentős mennyiségben felhalmozódott hó felgyorsult olvadása is a lefolyást támogatta.
A márciusinál magasabbra azonban csak az Alsó-Tisza áradt. Szegednél 04.13-án, 583 cm-el (I. fok
650 cm), az alsó-rakpart szintje felett tetőzött, ami a hidrológiai év legmagasabb vízállása lett a
Tiszán. A tavaszi árhullámok ideje alatt Szegeden március 23-tól kezdődően összesen 27 napig volt
zárva az alsó rakpart. A Hármas-Körösön pedig április 5. 10:00-tól április 10. 18:00-ig volt
elrendelve I. fokú árvízvédelmi készültség. Tavasz végén gyors apadás volt megfigyelhető, így a
nyár elejére a vízszintek újfent jelentősen elmaradtak a sokéves közepestől. Ebből az állapotból a
júniusi csapadéktöbbletből származó lefolyás növelte meg folyószakaszaink vízszintjét, majd
néhány nagyobb júliusi csapadékesemény hatására - különösen a Maroson - a nyáron várható
vízállásoknál is magasabbra emelte azt. A nyári időszakhoz képest fél méterrel magasabb vízállások
a Maroson egészen augusztus közepéig jellemzőek maradtak, ami az elmúlt évek tapasztalatai
alapján meglehetősen szokatlan. Nyár végére aztán mindenhol beállt az ilyenkor jellemző kisvizes
állapot. Október végére a kezelésünkben lévő folyószakaszokon – a Hármas-Körös kivételével, ami
májustól duzzasztott állapotban volt – a sokéves közepesnél már körülbelül fél méterrel kisebb
vízállásokat regisztrálhattunk.

Jég
Az enyhe télnek köszönhetően a 2017-2018-as jégszezonban figyelemre méltó jégjelenség nem
alakult ki folyószakaszainkon. Az Alsó-Tiszán a megszokottnál később, március 2. – 5. között
Csongrád környékén parti jeget, az Algyő és Szeged közötti folyószakaszon 10%-os úszójeget
észleltek. A Hármas-Körösön, március 1-én szintén parti jeget észleltek. A Maros viszont teljesen
jégmentes volt.

Talajnedvesség
A talaj felső rétegeinek nedvességtartalma a csapadékosságot követve ingadozott. A legfelső 0-20
cm-ig terjedő réteg a közvetlen megelőző csapadékos időszak hatására szokatlan módon igen
magas, 100% körüli telítettségi állapotról indult a hidrológiai évben. Kisebb csökkenés után a
februári-márciusi nagycsapadékok hatására vált túltelítetté a talaj. A tavaszi szárazabb időszakot
követően a talajnedvesség 20%-ra csökkent, majd júniusban egy másodlagos csúcs jelentkezett,
amikor 70%-os volt a feltalaj víztartalma. Október végére jelentősen, 30%-ra csökkent a
talajnedvesség. A középső 20-50 cm-ig terjedő réteg nedvességtartalma hasonlóan tendenciával
változott, viszont a szélső érétkek kevésbé voltak kiugróak. A legmélyebb, 50-100 cm-ig terjedő
rétegben a kezdeti 40%-os víztartalomról hamar, már márciusra 100%-ra nőtt a nedvességtartalom
értéke, majd a vizsgált időszak végére fokozatosan 30% alá csökkent. A három talajréteg magas
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telítettségi szintjének együttállásánál igazgatóságunk területén jelentős belvízelöntések alakultak ki,
ezért 2017.12.15. – 2018.01.26. között I. fokú, valamint 2018.02.06. – 2018.04.30. között I. és II.
fokú belvízvédelmi készültséget is elrendeltek.

Talajvízjárás
Tavaly novemberben és decemberben a Tisza-völgyében és a Maros hordalékkúpon áradó, míg
igazgatóságunk többi részén még apadó talajvízszinteket regisztrálhattunk. A talajvízjárás éves
menetének megfelelő átfogó áradó trend viszonylag későn, csak idén januártól volt megfigyelhető.
Február végéig körülbelül havi 20 cm-et emelkedett, majd a tél végi, tavasz eleji csapadékos
időjárás hatására márciusra 50 cm-t, a Tisza-völgyében helyenként 75 cm is áradt a talajvízszintje.
A víztükörszint áprilisban mindenhol elérte az éves maximum értéket. Ekkor átlagosan egy-két
méter között volt a felszín alatt, viszont az 1971-2000 közötti – egy nedvesebb időszakból számolt sokéves közepes talajvízállásokhoz képest átlagosan 25 cm-el alacsonyabban feküdt. Az áprilisi
csapadékhiány aztán gyorsan megváltoztatta trendeket. A tavasz végéig a Tisza völgyében 50 cmes, működési területünk fennmaradó részén 25 cm-es apadást mérhettünk. Ezt követően a nyári
hónapokban 20-50 cm, szeptember, októberben pedig 10- 20 cm-es apadó tendencia volt jellemző,
csak helyenként volt ennél nagyobb mértékű apadás. A hidrológiai év második felében az 19812010-es, jelentős aszályos periódusokat tartalmazó referencia időszakkal számított sokéves átlagos
talajvízállásokhoz képest negatív – 25-50 cm-es – eltérés csak a Duna-Tisza közi hátság magasabb
részein volt jellemző. A nyugvóvízszint a hidrológiai év végére működési területükön mindenhol
200-400 cm közötti mélységre süllyedt.

Kilátások
Az Országos Meteorológiai Szolgálat október 24-én kiadott hosszú távú előrejelzése szerint az
előttünk álló november és január az átlagosnál kissé melegebb, a december átlagos hőmérsékletű
lesz. Novemberben átlagos mennyiségű, decemberben és januárban az átlagosnál kevesebb
csapadék várható.
A hosszú távú előrejelzés alapján és a jelenlegi – átmeneti– vízháztartási helyzetet figyelembe véve
az előttünk álló téli, kora tavaszi időszakban árvizek keletkezésének az esélye és kiterjedt délalföldi belvíz kialakulásának a valószínűsége is az átlagosnál kisebbnek mondható.

Szeged, 2018. november 12.

Szarvas Ferenc
Vízrajzi és Adattári osztály
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Éves csapadék összegek területi eloszlása
ATIVIZIG
2017. 11. 01. – 2018. 10. 31.
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Az aszályindex (PAI) 2018-re számított értékeinek eloszlása
Magyarország területén
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