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Hidrometeorológiai helyzet:
Januárban a decemberi állapotokhoz képest drasztikusan lecsökkent a csapadékhajlam
Igazgatóságunk területén. Átlagosan 9,4 mm hullott, a sokéves átlag mindössze 30%-a. A
lehullott csapadék zöme az első dekád végén jelentkezett, 8,3 mm, szórványosan a harmadik
dekád elején és végén hullott még némi csapadék, 0,9 mm. A hónap során összesen 13 nap
során jelentettek havat, legtöbb esetben az első és második dekádban, területileg legfőképp a
szegedi és hódmezővásárhelyi szakaszmérnökség területéről. A területi maximumok 10 – 12
cm között váltakoztak, az első dekád végén mértük a legnagyobb vastagságot. A második
dekádban 3 – 5 cm között váltakoztak a vastagságok, viszont működési területünkön a reggeli
átmeneti havazásokból származó hólepel és hófoltok jelenléte volt jellemző.
A csapadék területi eloszlását tekintve ÉNY – DK irányú eltéréseket figyelhettünk meg:
északnyugaton esett a legkevesebb, 5 mm alatt, délkeleten több, 10 mm fölötti összegeket
regisztráltunk.
Januárban a területi maximum értéket Mezőkovácsházán mértük, 17,6 mm-t, ettől jelentősen
elmaradt a városföldi csatornaőrház környezetében mért 2,7 mm-es minimum.
Ami a hidrológiai évet illeti, a 2021. november 1-től kezdődő hidrológiai év elejétől 117,9 mm
kumulatív csapadékot észleltünk, ami 4%-kal marad el az azonos időszak sokéves átlagától.
ATIVIZIG területi csapadék (mm)
Minimum

Átlag
sokévi átlaghoz
viszonyított (19812010)
Csapadékosság eltérés
helye
helye
(%)
(mm)
tárgyhavi 17,6 Mezőkovácsháza 2,7 Városföld cs. őrh. 9,4
30
-21,6
nov. 1-től 185,7 Mezőkovácsháza 42 Sulymostó g.h. 117,9
96
-5,1
Maximum

Szegeden januárban az átlagnál melegebb időjárást tapasztaltunk.
A havi átlaghőmérséklet 0,7 °C volt, ami 1,5 °C –kal magasabb az ilyenkor jellemző értékeknél.
A hónap során nagy hőingást tapasztaltunk, a kora tavaszias, 10 °C feletti maximumok és az
erősen fagyos, -10 °C alatti minimumok egyaránt előfordultak. 25 fagyos napot észleltünk (T ≤
0 °C), 4 zord napot (T ≤ -10 °C) illetve 3 téli napot (Tmax < 0 °C).
A hónap elején az átlagok jóval meghaladták a sokévi maximum értékeket. Ekkor mértük a havi
maximumot 1-én, 14,8 °C-ot. Ezt követően az első dekád végén érkező havazással lehűlés
kezdődött. A lehűlés a második dekád közepéig tartott ki, majd ismét az átlagnál melegebb
időjárás volt jelen a harmadik dekád elejéig. A harmadik dekád kezdetével szibériai eredetű
anticiklonális állapotok domináltak, aminek köszönhetően a tél eddigi leghidegebb értékeit
mértük 25-én, -11,4 °C-ot. A harmadik dekád közepétől a hónap végéig melegedő tendenciát
figyeltünk meg.
A szegedi havi napfénytartam összege 140 óra volt, ami lényegesen, 130 %-kal több a sokévi
átlagnál.

Állomás

Szeged

Tárgyhavi napfénytartam
(óra)
Sokévi havi
átlaghoz
viszonyított

140

Tárgyhavi léghőmérséklet (°C)

maximum

minimum

%

eltérés

dátum

dátum

230

79

14,8 01.01. -11,4

01.25.

Átlag
eltérés a
sokévi havi
átlagtól (19812010)
0,7
1,5

Folyók vízjárása:
Januárban az előző havi állapotokhoz képest a kezelésünkben lévő folyószakaszokon magasabb
átlagos vízállásokat észleltünk. A vízgyűjtőre hullott csapadék 32,9 mm volt, ami a sokévi átlag
87%-a. A vízgyűjtő magasabb részein a hónap legnagyobb részén a hóban tárolt vízkészlet
gyarapodott, lefolyásra nem került sor. Az előző hónaphoz viszonyított magasabb átlagos
vízállásokat a december végi felmelegedés és hóolvadás okozta mederbe folyás okozta.
A Tisza a december végi magasabb vízállásokat követően 310 cm környékén átmenetileg
stagnált, majd a második dekád közepéig áradás történt. Ezt követően a hónap végéig apadást
figyeltünk meg. A havi maximumot, 400 cm-t 14-én észleltük (I. fok: 650 cm).
A Maroson a hónap kezdeti átlagnál magasabb vízállásokat követően végig apadás jellemezte
a vízjátékot. A havi maximumot, 159 cm-t 1-jén regisztráltuk.
A Hármas – Körös Szarvasnál a hó elejétől január 17-ig nem volt a békésszentandrási
duzzasztás hatása alatt. Az előző havi magas vízállást követően az első dekád végéig apadás
történt, majd a második dekád közepéig lassú áradás volt jellemző. A békésszentandrási
duzzasztás visszaállítását követően nem történt említésre méltó változás a vízjátékban. A havi
maximumot, 478 cm-t január 2-án regisztráltuk (I. fok: 600 cm).
Tárgyhavi felszíni vízállás (cm)
minimum
Átlag
dátum
mederteltség eltérés a sokéves havi
(%)
átlagtól (1981-2010)
Tisza, Szeged 400 01.14. 125 01.31. 276
43
51
Maros, Makó 159 01.01. -68 01.28.
-4
14
-21
Körös, Szarvas 478 01.02. 291 01.17. 386
53
217
Vízmérce

maximum
dátum

Talajvízállás:
Az előző havi csapadékosabb időjárás miatt a talajvízszintek működési területünk legnagyobb
részén emelkedtek, illetve stagnáltak. A leglátványosabb emelkedés a déli és délkeleti
területeken volt, helyenként az 50 cm-t is meghaladó értékekkel. A középső területeken átlag
10 cm emelkedés történt, míg a Duna – Tisza közi homokhátságon és a Szentesi
Szakaszmérnökség területén 0 – 5 cm süllyedést tapasztaltunk.
A talajvíz szintje átlagosan 2 – 6 méterrel húzódott a terep alatt.
Talajvízkút
száma
helye
002318 Hódmezővásárhely
002332
Mezőhegyes
002357 Kiskunfélegyháza
002386
Kiskunhalas

terep
alatt
-375
-422
-256
-435

Tárgyhavi közepes talajvízállás (cm)
változása az elmúlt
eltérése a sokéves havi
hónaphoz viszonyítva
átlagtól (1981-2010)
24
-46
10
1
4
-50
9
-132

Belvíz helyzet:
Jelentős belvízelöntés működési területünkön nem alakult ki. Az enyhe csapadékos időjárás és
a befogadók emelkedő vízszintje miatt azonban január 6-tól 24-ig több belvízvédelmi szakasz
egyes szivattyútelepein I. fokú belvízvédelmi készültséget rendeltek el.

Szeged, 2022.02.07.
Turcsányi Áron

