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Meteorológiai helyzet:
Az elmúlt hét végétől lényegesen megenyhült a Tisza vízgyűjtő időjárása, e hét elején a vízgyűjtő
egészére már tavaszias idő lett a jellemző. A meleg légtömegek érkezése sokfelé jelentős
esőzésekkel járt együtt, így a január 7-12. közötti időszakban legcsapadékosabb Felső-Tisza
vízgyűjtőjén területi átlagban 73 mm-es, a Bodrog, a Szamos és a Körösök völgyében pedig 40
mm körüli csapadékösszegek is kialakultak. Az ATIVIZIG területén az elmúlt egy hétben (január
8-14.) lehullott csapadék területi átlaga 18,1 mm volt, a legtöbb Csanádpalota és Városföld
térségében esett.
A magas hőmérséklet és a langyos eső hatására a vízgyűjtőt borító hótakaró olvadása is
felerősödött. E hét közepétől lehűlés vette kezdetét, és a csapadékhajlam is csökkent.
A meteorológiai előrejelzés szerint a következő napokban télies lesz az időjárás, a levegő
hőmérséklete fokozatosan csökken, a hét végétől már a nappali órákban sem emelkedik 0 °C fölé.
Számottevő, területi átlagban 5-10 mm körüli csapadékra ma lehet számítani, északon és a
hegyekben hó alakjában. A hét végén a csapadékhajlam csökken, ekkor napi 5 mm alatti
víztartalmú havazás várható, a jövő hét elején pedig száraz lesz az idő.
Vízjárási helyzet:
A Tisza vízrendszerében elindult árhullámok a hazai felső folyószakaszokon már tetőztek. I. fokú
árvízvédelmi készültségi szint feletti vízállás csak a Fekete-Körösön és a Zagyván alakult ki. A
készültségi szintet megközelítő árhullám vonul le a Felső- és a Közép-Tiszán.
A leérkező árhullámok az ATIVIZIG kezelésében lévő folyószakaszokon az árvízvédelmi
készültségi szintet várhatóan nem érik el.
A Hármas-Körösön, Szarvasnál a tetőzésre a hét végén, jövő hét elején lehet számítani, fél
méterrel az I. fokú árvízvédelmi készültségi szint (600 cm) alatt.
Az Alsó-Tiszán az áradás Csongrádnál és Mindszentnél valószínűleg az I. fokú szint (650 cm)
alatt 1,5-2 m-rel, Szegednél 2-2,5 m-rel áll meg, a jövő hét elején.
A Maroson a következő napokban nem várható számottevő árhullám.
A hidegre forduló, fagyos időjárás miatt a levonulóban lévő árhullámok vízutánpótlása
megszűnik, így az ezeket utolérő, újabb árhullámok kialakulására nem kell számítani.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén jelenleg nincs érvényben
árvízvédelmi fokozat.
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Belvízhelyzet:
Az elmúlt hónapokban az igazgatóság területén lehullott csapadék mennyisége az átlagosnál
kevesebb volt, mely a talaj mélyebb rétegeibe tudott szivárogni. Az igazgatóság területén a
belvíz-veszélyezettség az erre az időszakra jellemző értékeknek megfelelően alakult, jelenleg
közepes kockázatú, egyes helyeken a hidrológiai szituációk és talajadottságok függvényében
magasabb is lehet. A következő időszak csapadékhajlama a jelenlegi állapotokat jelentősen
befolyásolhatja.
Az ATIVIZIG működési területén jelenleg nincs érvényben belvízvédelmi fokozat.
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