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Hidrometeorológiai helyzet:
Márciusban tovább folytatódott a 2022-es évet eddig jellemző jelentős csapadékhiány.
Átlagosan 6,8 mm hullott márciusban, az eddigi legkisebb mennyiség az évben, a sokévi átlag
23%-a. A kevés lehullott csapadék az első dekád végén, a második dekád közepén és a harmadik
dekád végén esett.
Területi eloszlását tekintve északnyugat – déli eltérést tapasztaltunk: a legtöbb csapadék
Kecskemét térségében jelentkezett, 10 – 14 mm, délen 0 – 5 mm-t regisztráltunk.
A hónap során a területi maximum értéket Városföld csatornaőrház környezetében mértük, 14
mm-t, a minimumot Kiskundorozsma csatornaőrháznál észleltük, 3,2 mm-t.
A hidrológiai év kezdetétől, november 1-től átlag 133,8 mm kumulatív csapadékot észleltünk,
ami 28%-kal marad el az azonos időszak sokéves átlagától.

Maximum

helye

ATIVIZIG területi csapadék (mm)
Minimum

helye

Városföld csat.
Kiskundorozsma
3,2
6,8
őrh.
csat. őrh.
nov. 1-től 217,1 Mezőkovácsháza 64,2 Csongrád g.h.
133,8
tárgyhavi

14

Átlag
sokévi átlaghoz
viszonyított (19812010)
Csapadékosság eltérés
(%)
(mm)
23

-23,2

72

-50,7

Szegeden a márciusi időjárás a teljes hónapot tekintve minimálisan elmaradt az ilyenkor
szokásos hőmérséklettől.
A havi átlaghőmérséklet 5,4 °C volt, ami 0,5 °C-kal maradt el a sokéves átlagtól.
Az első két dekád rendkívül hidegnek bizonyult, februárhoz képest is jóval hűvösebb volt
időjárásunk, majd a harmadik dekádban melegebben alakult időjárásunk. A harmadik dekádban
bekövetkezett melegedésig az utóbbi 100 év 10 leghidegebb márciusa között szerepelt az idei
év első tavaszi hónapja.
Az első dekád során a maximumok és a minimumok átlag alattiak voltak. A második dekád
elején és végén gyakoriak voltak a -10 °C-ot megközelítő minimum értékek, ekkor mértük a
havi minimumot 11-én, -8,3 °C-ot, ezzel párhuzamban átmenetileg a március 15-i hétvégén
felmelegedést tapasztaltunk. A harmadik dekád elején erőteljes melegedés indult, a
maximumok meghaladták a 20 °C-ot, majd a hónap végén ismét hűvösebbre fordult
időjárásunk. Ekkor regisztráltuk a havi maximumot 24-én, 22,4 °C-ot.
Márciusban 24 fagyos napot regisztráltunk (T ≤ 0 °C), ami jóval gyakoribb az ilyenkor
megszokottnál.
A szegedi havi napfénytartam összege 258 óra volt, ami lényegesen, 78 %-kal több a sokévi
átlagnál.

Állomás

Szeged

Tárgyhavi napfénytartam
(óra)
Sokévi havi
átlaghoz
viszonyított

258

%

eltérés

178

112

Tárgyhavi léghőmérséklet (°C)

maximum

minimum

dátum
22,4 03.24.

dátum
-8,3

03.11.

Átlag
eltérés a
sokévi havi
átlagtól (19812010)
5,4
-0,5

Folyók vízjárása:
Márciusban a kezelésünkben lévő folyószakaszokon nem jelentkeztek nagy ingadozások a
vízállások alakulásában. A vízgyűjtőre hullott csapadék 20,8 mm volt, ami fele a sokéves
átlagnak. Februárhoz képest a hóban tárolt vízkészlet drasztikusan lecsökkent március során,
március végén 0,4 km3, ami sokévi átlag 45%-a.
A Tisza az előző havi árhullám után apadó ágban volt a hónap elején, a második dekád elejétől
kisvizes állapotban stagnált, majd a harmadik dekád közepétől kisebb emelkedésnek indult. A
havi maximumot, 292 cm-t március 1-jén regisztráltuk (I. fok: 650 cm).
A Maros a hónap egészében kisvizes állapotban stagnált. A havi maximum -24 cm volt március
1-jén.
A Hármas – Körös a hónap egészében a békésszentandrási duzzasztás hatása alatt állt. A havi
maximumot, 481 cm-t 19-én észleltük (I. fok: 600 cm).

Vízmérce

maximum
dátum

Tisza, Szeged 292 03.01.
Maros, Makó -24 03.01.
Körös, Szarvas 481 03.19.

Tárgyhavi felszíni vízállás (cm)
minimum
Átlag
dátum
mederteltség eltérés a sokéves havi
(%)
átlagtól (1981-2010)
114 03.16. 157
34
-187
-72 03.18. -41
7
-20
440 03.01. 474
60
122

Talajvízállás:
Az erősen csapadékhiányos időjárásból kifolyólag a talajvízszintek működési területünk döntő
részén süllyedtek. A legnagyobb süllyedés területünk északkeleti részén történt, jellemzően 10
– 20 cm, helyenként 30 cm. A homokhátsági területek déli és középső részén némi emelkedést
tapasztaltunk, 5 – 10 cm-t, az Igazgatóság többi részén 0 – 5 cm apadás volt jellemző.
A talajvíztükör átlagosan 2 – 6 méterrel húzódott a terep alatt.
Talajvízkút
száma
helye
002318 Hódmezővásárhely
002332
Mezőhegyes
002357 Kiskunfélegyháza
002386
Kiskunhalas

terep
alatt
-393
-435
-253
-433

Tárgyhavi közepes talajvízállás (cm)
változása az elmúlt
eltérése a sokéves havi
hónaphoz viszonyítva
átlagtól (1981-2010)
-3
-101
-7
-33
0
-72
0
-152

Belvíz helyzet:
Az ATIVIZIG területén a hónapban belvízelöntés nem alakult ki. A belvízcsatornák gravitációs
kivezetésének lehetősége biztosított volt.
Szeged, 2022.04.08.
Turcsányi Áron

