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Hidrometeorológiai helyzet:
Februárban folytatódott az év eleje tartó extrém csapadékhiányos állapot. Átlagosan 8,5 mm
hullott februárban Igazgatóságunk területén, ami a sokéves átlag mindössze 25%-a. A kevés
lehullott csapadék zöme az első dekád végén és a harmadik dekád közepén jelentkezett.
A csapadék területi eloszlását tekinte déli – északi differenciát figyelhettünk meg: a déli
területek kapták a több csapadékot, átlagosan 10 – 15 mm-t, míg ettől északabbra fokozatosan
csökkent a lehullott mennyiség, működési területünk legészakibb részein 5 mm-nél kevesebb
csapadékot észleltünk.
A hónap során a területi maximum értéket Mezőkovácsházán mértük, 20,4 mm-t, a minimimum
viszont ettől jelentősen elmaradt, Csongrád környezetében az 1 mm-t sem érte el a csapadék
mennyisége (0,9 mm).
Ami a hidrológiai évet illeti, a 2021. november elejétől kezdődően 127 mm kumulatív
csapadékot észleltünk, ami 18 %-kal marad el az azonos időszak sokéves átlagától.
ATIVIZIG területi csapadék (mm)
Minimum

Maximum

helye

helye

tárgyhavi 20,4 Mezőkovácsháza 0,9
nov. 1-től 206,1 Mezőkovácsháza 59,3

Csongrád g.h.
Csongrád g.h.

8,5
127

Átlag
sokévi átlaghoz
viszonyított (19812010)
Csapadékosság eltérés
(%)
(mm)
27
-22,5
82
-27,5

Szegeden februárban az átlagnál jóval melegebb időjárást regisztráltunk.
A havi átlaghőmérséklet 5,1 °C volt, ami 4,2 °C-kal magasabb az ilyenkor jellemző értékeknél.
A hónap során a maximum értékek a sokéves maximumokat minden esetben meghaladták.
Ezzel párhuzamban 17 fagyos napot is regisztráltunk (T ≤ 0 °C), ami a hónap több mint felében
volt jellemző.
A hónap során a három dekád közepén fordultak elő az átlagnál hűvösebb időszakok, ezt kivéve
folyamatosan átlag felett voltak a minimumok és a maximumok is. A havi maximumot, 17,2
°C-ot 17-én mértük, míg a minimum érték a második dekád közepén érkező lehűléssel együtt
jelentkezett; 12-én mértünk -5 °C-ot.
A szegedi havi napfénytartam összege 167,6 óra volt, ami lényegesen, 71 %-kal több a sokévi
átlagnál.

Állomás

Szeged

Tárgyhavi napfénytartam
(óra)
Sokévi havi
átlaghoz
viszonyított

167,6

%

eltérés

171

69,6

Tárgyhavi léghőmérséklet (°C)

maximum

minimum

dátum
17,2 02.17.

dátum
-5

02.13.

Átlag
eltérés a
sokévi havi
átlagtól (19812010)
5,1
4,2

Folyók vízjárása:
Februárban az előző havi állapotokhoz képest a kezelésünkben lévő folyószakaszokon
alacsonyabb átlagos vízállásokat észleltünk. A vízgyűjtőre hullott csapadék 24,6 mm volt, ami
a sokévi átlag 70%-a. Januárhoz képest a hóban tárolt vízkészlet a hónap kezdete óta
fokozatosan csökken, február végén 3,7 km3, ami a sokéves átlag 140%-a.
A Tisza az első dekád végéig stagnált, majd a második dekád végeztéig áradt. A harmadik
dekád közepéig ismét áradás történt, ami 24-én 324 cm-es tetőzésnél állt meg (I. fok: 650 cm).
Ezt a hónap végéig tartó lassú apadás követte.
A Maros a hónap egészében kisvizes állapot közelében mozgott, az első dekád végén történt
mindössze 40 cm emelkedés. A havi maximumot, -7 cm-t február 23-án regisztráltuk.
A Hármas – Körös a hónap egészében a békésszentandrási duzzasztás alatt állt. A havi
maximum 440 cm volt február 21-én (I. fok: 600 cm).

Vízmérce

maximum
dátum

Tisza, Szeged 324 02.24.
Maros, Makó
-7 02.23.
Körös, Szarvas 440 02.21.

Tárgyhavi felszíni vízállás (cm)
minimum
Átlag
dátum
mederteltség eltérés a sokéves havi
(%)
átlagtól (1981-2010)
126 02.01. 205
38
-21
-67 02.05. -41
9
-24
419 02.08. 428
56
189

Talajvízállás:
Az erősen csapadékhiányos időjárásból kifolyólag a talajvízszintek működési területünk döntő
részén stagnáltak vagy süllyedtek. A legnagyobb süllyedés területünk északkeleti részén
történt, jellemzően 10 – 20 cm, ettől délre és északnyugatra stagnáltak a vízállások, míg
délnyugaton 5 – 10 cm-t emelkedett a talajvízszint.
A talajvíztükör átlagosan 2 – 6 méterrel húzódott a terep alatt.
Talajvízkút
száma
helye
002318 Hódmezővásárhely
002332
Mezőhegyes
002357 Kiskunfélegyháza
002386
Kiskunhalas

terep
alatt
-390
-428
-253
-433

Tárgyhavi közepes talajvízállás (cm)
változása az elmúlt
eltérése a sokéves havi
hónaphoz viszonyítva
átlagtól (1981-2010)
-15
-77
-6
-16
3
-59
2
-141

Belvíz helyzet:
Az ATIVIZIG területén a hónapban belvízelöntés nem alakult ki. A belvízcsatornák gravitációs
kivezetésének lehetősége biztosított volt.
Szeged, 2022.03.08.
Turcsányi Áron

