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ÖSSZEFOGLALÓ
A 2014/2015-ÖS HIDROLÓGIAI ÉVRŐL

Készítette a Vízrajzi és Adattári Osztály

Összefoglaló a 2014/2015-ös hidrológiai évről
2014. november 1. – 2015. október 31.
Az elmúlt hidrológiai év időjárási jellegzetességeit vizsgálva az lehet a leginkább
szembetűnő, hogy azok emlékeztetnek a klímaváltozási prognózisokban megjósoltakra: az
előző évtizedekénél magasabb hőmérsékletek, csapadékosabb tél (kevesebb hóval, de a
vízbőség okozta károkkal), szárazabb nyár (aszállyal), hosszú, száraz időszakok, és az
azokat megszakító, rövid idő alatt lehulló nagycsapadékok fordultak elő.

Időjárás
Csapadék
Működési területünkre a hidrológiai év kezdetétől (2014. november 1-től) ez év október
végéig a sokéves átlagnak megfelelő mennyiségű, 540 mm csapadék hullott, nagyon
szélsőséges időbeli eloszlásban. A Tisza vízgyűjtőterületén átlagosan 582 mm csapadék
jelentkezett, 20 %-kal kevesebb a várhatónál.
A 2014-es nyári és kora őszi hónapok rendkívüli csapadékossága – a félhavi
csapadékhiányt okozó novemberi időjárást követően – a téli időszakban is folytatódott.
Különösen januárban jelentkezett sok csapadék, a hónapban szokásos érték kétszerese.
Februártól a csapadékhajlam mérséklődött, a tél végi, kora tavaszi időszak a Tisza
vízgyűjtőjén és a Dél-Alföldön is csapadékban szegény volt. Áprilisban, az ATIVIZIG
területén a hónap sokéves csapadékátlagának csak a negyede (mindössze 10 mm), a Tisza
völgyében kevesebb, mint a fele hullott. A száraz időszakot a bőséges májusi esők ugyan
megszakították – működési területünkön pótolva az előző hónapokban kialakult hiányt –,
de az első két nyári hónapban ismét az ilyenkor várható csapadéknak csak mintegy a fele
jelentkezett (az országban a legkevesebb). A negatívba forduló csapadékmérleget a DélAlföldön az augusztusi 40 %-os és az októberi 150 %-os többlet hozta ismét egyensúlyba.
Külön említést érdemel ez utóbbi, októberi csapadék, ugyanis ebben – az általában az év
egyik legszárazabbjának számító – hónapban jelentkezett az elmúlt év legnagyobb havi
összege, 90 mm, a sokéves októberi átlag két és félszerese. Ekkor területünkön, az északi
körzetekben több helyen is a sokéves havi átlag több mint háromszorosa hullott, a
legnagyobb mennyiség Zalotán, 131 mm.
Hó
Az átlagosnál jóval melegebb téli, kora tavaszi időjárás miatt a Tisza hegyvidéki
vízgyűjtőjén az elmúlt télen kevés hó halmozódott fel, mennyisége az időszakban végig a
sokéves átlag alatt maradt. A hóban tárolt vízkészlet február 10-én érte el idei tetőpontját,
értéke ekkor 2,2 km3 volt, az erre a napra számított sokéves átlag 76 %-a.
Az igazgatóság területén december 29-én jelent meg a hó, összefüggő hótakaró azonban
nem alakult ki, mivel az északi-északkeleti körzeteinkben csak foltokban jelentkezett. Ez a
január 8-9-re elolvadó hó a legvastagabb délen, délkeleten volt, itt elérte a 8-10 mm
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víztartalmat, máshol 2-4 mm körüli, vagy az alatti volt. Februárban, az első dekádban két
alkalommal is hullott kevés, 3-4 mm hó-vízegyenértékű, néhány nap alatt elolvadó hó.
Léghőmérséklet
A hidrológia év rendkívül meleg volt területünkön, a 12 havi középhőmérséklet 12,5 °C
lett, 1,5 °C-kal magasabb az átlagosnál. A sokéves havi középhőmérsékletektől való
legnagyobb, közel 3 °C-os eltérések a késő őszi, téli időszakban alakultak ki, de idén
augusztusban és szeptemberben is több mint 2 °C-os volt a pozitív anomália. Az enyhe
időjárású téli hónapokban csak 10 téli nap volt (amikor a napi maximum hőmérséklet nem
emelkedik 0 °C fölé), feleannyi, mint az évszakban megszokott. A nyári nagy meleget jól
jellemzi, hogy a hőségnapokból (a napi maximum ≥ 30 °C) majdnem kétszer annyi (42 db),
a forró napokból (a napi maximum ≥ 35 °C) több mint ötször annyi (16 db) fordult elő,
mint egy átlagos nyáron. Az eddigi rekordok ugyan nem dőltek meg, de az augusztus 8-16.
közötti, 9 napon át tartó 35 °C körüli, vagy afeletti forróság így is kivételesnek mondható.

Vízjárás
Folyók vízjárása
A vizsgált időszakban az ATIVIZIG kezelésében lévő folyószakaszokon számottevő áradás
nem jelentkezett, a vízállások jellemzően a sokéves havi középvízállások alattiak voltak. A
havi átlagot jelentősebben meghaladó árhullámok csak január végén, február elején
érkeztek, de ezek is a mederben vonultak le. Augusztus és szeptember közepén a Tisza
vízrendszerében rendkívüli kisvízi helyzet alakult ki, a felső folyószakaszokon az eddigi
legkisebb vízállásnál (LKV) alacsonyabb vízszinteket is mértek. Nálunk az LKV-hoz
közeli állapot csak a Maroson volt megfigyelhető – az augusztus 13-i, -98 cm-es makói
vízállás 15 cm-re volt a rekordtól –, de ez elsősorban a medermélyülés következménye volt,
és nem az alacsony vízhozam váltotta ki. Az Alsó-Tiszán és a Hármas-Körösön a
duzzasztás miatt ilyen helyzet nem állt elő.
Jég
Folyószakaszainkon az elmúlt tél jégjelenségei az időszakban megszokottnál később, az
Alsó-Tiszán és a Maroson december 31-én, a Hármas-Körösön január 1-én jelentek meg. A
zajló jég a mellékfolyóinkon néhány nap alatt állójéggé alakult, majd viszonylag gyorsan, a
Körösön és a Maroson január 12-13-re, a Tiszán január 15-re el is tűnt. Az idei
jégszezonban az Alsó-Tiszán 15, a Maroson 13, a Hármas-Körösön 12 jeges nap volt,
melyből a Körösön 6, a Maroson 5 napig volt álló jég.
Talajnedvesség
A 2014. évi ősz elején a talaj víztartalma a jelentős csapadék hatására megemelkedett és
november végére az összes talajrétegben 80-90 % körül alakult. 2015 elején, a téli hónapok
során a nedvesség valamennyi talajrétegben telítetthez közeli értékeket vett fel, 80-100 %os értékekkel. Az alacsony tél végi és tavasz eleji csapadékösszegek hatására a talaj felső
rétege jelentősen veszített nedvességtartalmából, a felső 20 cm-es rétegben márciusban 6070 %-ra, áprilisban pedig 20-30 %-ra csökkent a működési terület nagy részén. A mélyebb
talajrétegek telítettségének csökkenése ugyan később indul meg, azonban nyár közepére
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ezek a rétegek is jelentősen kiszáradtak (kritikusan alacsony, 30 % alatti értékek is
előfordultak), és ez az állapot az őszi időszakra is elhúzódott. Az augusztusi, majd az
októberi esők hatására ismét növekedés kezdődött, a víztartalom a talaj felső 20 cm-es
rétegében 70-90 % körüli értékre, a mélyebb talajrétegekben 50-100 %-ra emelkedett.
Talajvízjárás
A tavaly nyári és őszi rendkívüli esőzések miatt a hidrológiai év a sokéves időszaki átlagnál
magasabb talajvízállásokkal indult, és a víztükör a működési terület legnagyobb részén, ez
év augusztusáig az átlag felett is maradt. Ez alól csak a Duna-Tisza közi hátság volt a
kivétel, ahol az elmúlt évben végig a sokéves átlagtól elmaradó vízszintek voltak a
jellemzőek. A csapadékos tél és a kora tavaszi szárazság a tél végére előrehozta a vízjárás
menetében általában májusra várható éves maximumokat. A februárig, márciusig tartó
áradás több helyen is kevesebb, mint fél méterre megközelítette a terepszintet, egyes
állomásoknál (Hódmezővásárhely, Kiskunfélegyháza) pedig az ebben az időszakban eddig
előfordult legmagasabb vízállást is. A márciustól meginduló, tartós, egészen októberig tartó
apadás fokozatosan javított a helyzeten, szeptemberre az évszaknak megfelelő állapotot
teremtve. Októberben, a lehulló nagy csapadék miatt ismét áradás kezdődött, de ez egyelőre
számottevő változásokat még nem okozott.

Kilátások
Az Országos Meteorológiai Szolgálat október első felében kiadott hosszú távú előrejelzése
szerint a 2015. november és 2016. január közötti időszak az átlagosnál melegebb lesz.
Novemberben és januárban átlagos mennyiségű, decemberben az átlagosnál kevesebb
csapadék várható.
A hosszú távú időjárás-előrejelzés alapján, továbbá a jelenlegi – a Tisza vízgyűjtőjén
száraz, az Igazgatóság területén átlagos – vízháztartási helyzetet figyelembe véve az
előttünk álló téli, kora tavaszi időszakban rendkívüli árvizek keletkezésének az esélye az
átlagosnál kisebb, kiterjedt dél-alföldi belvíz kialakulásának a valószínűsége átlagosnak
mondható.
Szeged, 2015. november 9.
Készítették: Balog Réka, Dr. Benyhe Balázs, Fehérváry István, Szarvas Ferenc, Terényi
Csilla

Lázár Miklós
osztályvezető-helyettes
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Éves csapadék összegek területi eloszlása
ATIVIZIG
2014. 11. 01. – 2015. 10. 31.
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Az aszályindex (PAI) 2015-re számított értékeinek eloszlása
Magyarország területén
PAI (°C/100mm)
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Területi átlag: 90 mm
Maximum: 131 mm (Zalota)

7

8

9

10

11

12

Talajvízállás a terep alatt az ATIVIZIG területén
a gyorsjelentő állomások adatai alapján
2015. február
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