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Hidrometeorológiai helyzet:
Áprilisban lecsökkent az év elejétől tartó csapadékhiányosság mértéke. Átlagosan 46,7 mm
hullott, a sokévi átlag 109 %-a. Számottevő csapadékjelenséget az első és a harmadik dekád
során regisztráltunk. Az elsőben átlagosan 10,2 mm, a harmadikban ennél nagyságrendekkel
több, 34,4 mm esett.
Területi eloszlását tekintve az északi és délkeleti területek csapadékbősége és a déli területek
relatív szárazsága volt megfigyelhető. Északon és délkeleten 50 – 80 mm közti értékek, délen
30 – 50 mm átlagos csapadékot regisztráltunk.
A hónap során a maximum érték Mezőkovácsháza környezetében hullott, 85,7 mm, a minimum
Apátfalva környékén jelentkezett, 20,1 mm.
A hidrológiai év kezdetétől, november 1-től átlag 180 mm kumulatív csapadékot észleltünk,
ami 21%-kal marad el az azonos időszak sokéves átlagától.
ATIVIZIG területi csapadék (mm)
Minimum

Maximum

helye

helye

tárgyhavi 85,7 Mezőkovácsháza 20,1 Apátfalva g.h.
nov. 1-től 302,8 Mezőkovácsháza 124,7 Csongrád g.h.

46,7
180

Átlag
sokévi átlaghoz
viszonyított (19812010)
Csapadékosság eltérés
(%)
(mm)
109
3,7
79
-47

Szegeden az áprilisi átlaghőmérséklet a márciusi állapotoknál is jobban elmaradt az ilyenkor
szokásos értékektől.
A havi átlag 10,2 °C volt, ami 1 °C-kal maradt el a sokéves havi összegtől.
Az első dekád rendkívül hidegen indult, majd az időszak közepén átmeneti felmelegedés
történt. Ekkoriban regisztráltuk a havi minimumot, -2,2 °C-ot április 3-án. A második dekád
kezdetével ismét a megszokottnál hűvösebb időjárást tapasztaltunk, egy rövid felmelegedés
után újabb lehűlés következett be. A havi maximumot is ilyenkor észleltük, április 15-én 23,9
°C-ot mértünk. A harmadik dekádban a kisebb ingadozásoktól eltekintve a sokévi átlag
környékén mozgott a hőmérsékleti görbe.
Áprilisban 8 fagyos napot regisztráltunk, (T ≤ 0 °C), ami jóval gyakoribb az ilyenkor
megszokottál.
A szegedi havi napfénytartam összege 239 óra volt, ami 26 %-kal több a sokévi átlagnál.

Állomás

Szeged

Tárgyhavi napfénytartam
(óra)
Sokévi havi
átlaghoz
viszonyított

239

%

eltérés

126

50

Tárgyhavi léghőmérséklet (°C)

maximum

minimum

dátum
23,9 04.15.

-2,2

Átlag

eltérés a
sokévi havi
dátum
átlagtól (19812010)
04.03. 10,2
-1

Folyók vízjárása:
Áprilisban telítettebb mederállapotok voltak jelen folyószakaszainkon az előző hónaphoz
képest. A Tisza vízgyűjtőjére hullott csapadék 57,4 mm volt, ami a sokévi átlagnak megfelelő
érték. A vízgyűjtő magasabb részein található hóvízkészlet áprilisra gyakorlatilag teljes
mértékben elolvadt, mederben lefolyásra került, ami általánosságban megemelte a vízszinteket.
A Tisza az első dekád végéig áradt, egy átmeneti apadás követően a második dekád végén ismét
emelkedés történt. A harmadik dekád közepéig apadást regisztráltunk, majd a hónap végéig
újbóli árhullám emelte meg a vízszinteket. A havi maximum 419 cm volt 16-án (I. fok: 650
cm).
A Maros a Tiszával megegyező tendenciájú ingadozást mutatott. A havi maximum 112 cm volt
30-án (I. fok: 400 cm).
A Hármas – Körös minimális kilengésektől eltekintve a békésszentandrási duzzasztás hatása
alatt állt. A havi maximumot, 481 cm-t 7-én regisztráltuk (I. fok: 600 cm).

Vízmérce

maximum
dátum

Tisza, Szeged 419 04.16.
Maros, Makó 112 04.30.
Körös, Szarvas 481 04.07.

Tárgyhavi felszíni vízállás (cm)
minimum
Átlag
dátum
mederteltség eltérés a sokéves havi
(%)
átlagtól (1981-2010)
173 04.01. 322
47
-122
-37 04.01.
25
18
-118
439 04.30. 474
59
-27

Talajvízállás:
A csapadékutánpótlás növekedésének köszönhetően a talajvízszintek csökkenése mérséklődött
működési területünkön, néhol az emelkedés fokozódott. A legnagyobb süllyedés a délnyugati
részen történt, átlagosan 5 cm, helyenként 10 – 15 cm. A középső, északi és déli területeken
emelkedést regisztráltunk északon 5 – 10 cm, délen a 20 cm-t meghaladó növekedések is
előfordultak.
A talajvíztükör átlagosan 2 – 6 méterrel húzódott a terep alatt.

száma

Talajvízkút
helye

002318 Hódmezővásárhely
002332
Mezőhegyes
002357 Kiskunfélegyháza
002386
Kiskunhalas

terep
alatt
-369
-439
-253
-433

Tárgyhavi közepes talajvízállás (cm)
változása az elmúlt
eltérése a sokéves havi
hónaphoz viszonyítva
átlagtól (1981-2010)
24
-92
-4
-47
0
-76
-2
-160

Belvíz helyzet:
Jelentős belvízelöntés működési területünkön nem alakult ki. Az enyhe csapadékos időjárás és
a befogadók emelkedő vízszintje miatt azonban április 6-tól 20-ig több belvízvédelmi szakasz
egyes szivattyútelepein I. fokú belvízvédelmi készültséget rendeltek el.
Szeged, 2022.05.09.
Turcsányi Áron

