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Összefoglaló a 2018/2019-es hidrológiai évről
2018. november 1. – 2019. október 31.
A 2018-2019-es hidrológiai év nem hozott különösen kiemelkedő eseményeket működési területünkön
ám az elmúlt évekhez hasonlóan a klímaváltozás tipikus vonásait idén is felfedezhettük benne. Az
általános léghőmérséklet emelkedés már egy ideje jelen idő. Évről-évre dőlnek meg melegrekordok,
amik igazgatóságunk területét is érintik, és alig van olyan hónap az évben, mikor a középhőmérséklet ne
haladná meg az átlagos értéket. A csapadékosság szempontjából a mi éghajlatunkon inkább a csapadék
időbeli eloszlásnak átrendeződése a szembetűnő. Az egyre jellemzőbb csapadékos telek kedveznek a hó
felhalmozódásának. A Tisza hegyvidéki vízgyűjtőjén így alakulhatott ki az idén is – a tavalyi évhez
hasonló – jelentős, az átlagosnál háromszor nagyobb hóborítás. A hóolvadás időszaka viszont idén sem
esett egybe csapadékos periódussal így az Alsó-Tisza vidékén számottevő áradás, sem belvízelöntés
nem tudott kialakulni. Idén a csapadékmaximumok idején jelentkező zöldár volt a hangsúlyosabb, de
ekkor is csak a Hármas-Körös tudott egy rövid időre I. fokú készültségi szintet meghaladó szintre
áradni. A csapadék időbeli átrendeződésével kapcsolatban a nyár végi, őszi időszak szárazodását is – az
ideihez hasonlóan – évről évre tapasztalhatjuk. Ez a folyószakaszainkon rendszerint ilyenkor jelentkező
kisvízi helyzeteket a jövőben tovább súlyosbíthatja valamint hosszú távon az öntözési feladatok
kitolódását is eredményezheti.

Időjárás
Csapadék
A 2018. november 1. és 2019. október 31. közötti időszakban összesen 573 mm csapadék hullott az
ATIVIZIG területére. Ez a sokéves átlagos csapadékmennyiséget 27 mm-el haladta meg (105%). Ezzel
ellentétben a Tisza vízgyűjtőterületének éves csapadékösszege elmaradt az átlagostól. Fő folyónk
vízgyűjtőjét összesen 613 mm csapadék áztatta, ami 87 mm-el kevesebb, mint a megszokott.
A hidrológiai év mindkét területi viszonyításában csapadékhiányosan indult. Működési területünkön
tavaly novemberben és decemberben is csak a sokéves havi csapadékösszegek 65-75%-a hullott. A
Tisza vízgyűjtőterületén az első kettő téli hónapban 15-20%-al több csapadék hullott, mint a várható.
Decemberben 54 mm, januárban 46 mm csapadék – túlnyomó része hó formájában – esett le a
vízgyűjtőre. Ezzel ellentétben igazgatóságunk területén csak januárban volt némi többlet csapadék. Az
ezt követő február és a március mindenhol komolyabb szárazságot hozott. A Dél-Alföldön februárban
13 mm, márciusban mindössze 1,5 mm csapadék, a havi átlag 5%-a esett. A vízgyűjtőterületen
ezzel egy időben a megszokott havi összegek 40-45%-a hullott. A csapadékosság szempontjából átlagos
április után májusban jött az eddig negatív csapadékmérleget pozitívba billentő időszak. A hónapban,
területi átlagban 135 mm csapadék áztatta a Tisza vízgyűjtőjét és működési területünket is. Ez két és
félszerese a májusban nálunk várható havi csapadéknak. A nyár első két hónapjában működési
területünkön folytatódott a csapadékos időjárás. Júniusban 101 mm, júliusban 74 mm csapadékot
mérhettünk, ami 40%-os illetve 30%-os csapadéktöbbletet jelentett. Ezzel szemben a Tisza vízgyűjtőjén
május után a hidrológiai év végéig már nem volt átlag feletti csapadék. A megszokottnál csak némileg
szárazabb nyári hónapok után itt augusztustól októberig havi 20-30 mm-el esett kevesebb eső, mint a
megszokott. Igazgatóságunk területén az augusztus és az október hasonlóképpen alakult, mint a
vízgyűjtőn (50-60%-os csapadékosság) viszont szeptemberben a sokéves átlagnak megfelelő
mennyiségű csapadékot mérhettünk. Érdekes és nem megszokott esemény hogy ebben a hónapban
működési területünkön regisztrálták az országban a legnagyobb havi csapadékösszeget, pontosan 113
mm-t, Kiskunhalason.

Hó
Az elmúlt decemberben és januárban a Tisza vízgyűjtőterületén a csapadék jelentős része szilárd
halmazállapotban hullott, így a tavalyinál is jelentősebb mennyiségű hó halmozódott fel a vízgyűjtőn. A
hóban tárolt vízkészlet a szegedi szelvényéhez tartozó Tisza vízgyűjtőn, december elejétől kezdett el
halmozódni. Maximumát viszonylag korán, január 27-én érte el, 8,28 km3-el. Ez a sokéves átlag
majdnem háromszorosa és az erre a napra számolt sokéves maximumtól is csak alig marad el. Ezt
követően nagyon hamar olvadásnak indult a hó, viszont február közepén az időjárás hidegebbre fordult,
így ideiglenesen újra nőni tudott a hómennyiség. Ennek köszönhetően a hóvízkészlet 02.13-án és 02.14én meghaladta az ezekre a napokra számolt sokéves maximum értékeket is.
A Maros makói szelvényéhez tartozó vízgyűjtőn is kiemelkedő értékeket ért el a hóborítás. A
részvízgyűjtőn a legtöbb hó január 31-én volt, 2,13 km3, ami az erre a napra számított sokéves átlag 2,5
szerese, és a sokéves maximum 82%-a.
A Körösök hegyvidéki vízgyűjtőjén is igen jelentős hóban tárolt vízkészlet halmozódott fel.
Maximális értéke 0,93 km3 volt, melynek időpontja egybeesik a Maros vízgyűjtőjén tapasztalttal. Ez az
érték több mint négyszerese az erre a napra számított átlagnak és 90%-a a sokéves maximumnak.
Az ATIVIZIG területén az előző évhez képest jóval hamarabb, már december 15-én kialakult
összefüggő hóborítás, mely karácsonyig meg is maradt. Ebben az időszakban igazgatóságunk keleti
felén 20 cm-es hóvastagságot és 25 mm-es hóvízegyenértéket is mérhettünk. Ezt követően január 3-án
jelent meg újra a hó, ami aztán kisebb megszakítással az egész hónapban megmaradt. Ez idő tájt
igazgatóságunk nyugati és keleti felén is maximum 15 cm vastag hó borította a terepet, 20 cm-es
hóvízegyenértékkel. A hó február 2-ára tűnt el teljesen.

Léghőmérséklet
A 2018-2019-es hidrológiai év középhőmérséklete Szegeden 12,8℃ volt, ami 1,8℃-al haladja meg a
sokéves átlagost. Május és július kivételével a havi középhőmérsékletek minden hónapban – rendszerint
több ℃-al is – meghaladták a sokéves várható értékeket.
A hidrológiai év azonnal egy igen jelentős pozitív hőmérsékleti anomáliával indult. Tavaly
novemberben csak nem 3℃-al volt melegebb, mint a megszokott. Decemberben és januárban ennél
mérsékeltebb, 0,2℃, illetve 0,7℃ volt a pozitív eltérés. A tél vége és tavasz eleje meglehetősen enyhe
volt működési területünkön. Februárban 3,9℃-al, márciusban 3,4℃-al, áprilisban 2,2℃-al volt
melegebb a sokéves átlagosnál. Ennek köszönhetően április hónapban már három darab nyári napot
(maximum hőmérséklet > 25 ℃) is feljegyezhettünk valamint az országos havi maximum hőmérsékletet
is igazgatóságunk területén mérték (Békéssámsonon, 30,9 ℃). Májusban aztán, a csapadékos
időjárásnak köszönhetően 1,7℃-al volt hűvösebb a havi középhőmérséklet a megszokottnál.
Kecskeméten ekkortájt -1,7℃ -ot is mértek, ami országos havi minimum hőmérsékletnek bizonyult a
hónapban. A nyári hónapokból kettő, június és augusztus középhőmérséklete is jelentősen meghaladta a
sokéves átlagost. Júniusban 3,4℃-al, augusztusban 2,6℃-al volt melegebb a várhatónál, a július viszont
egy hajszállal, 0,1 ℃-al elmaradt attól. Júliusban és augusztusban is nálunk volt a legmelegebb az
országban. Júliusban Tiszaalpáron (37,5℃), augusztusban Derekegyházán (38℃) volt az országos havi
maximum hőmérséklet. Szeptemberben kisebb +1,7 ℃-os anomáliát regisztrálhattunk, majd októberben
ismét jelentősebb, 2,5℃ volt a pozitív eltérés, aminek köszönhetően októberben még 12 darab nyári
napot is regisztrálhattunk. 2019-ben igazgatóságunk területén kettő, napi abszolút melegrekord is
megdőlt. Június 16-án, Kiskunhalason 35,7℃, október 22-én, Szikáncson 28,7℃ volt, ami a
valaha mért legmagasabb hőmérséklet ezeken a napokon.

Vízjárás
Folyók vízjárása
Az elmúlt hidrológiai év első két hónapjában kisvizes állapotok jellemezték folyószakaszainkat. A
sokéves átlagost meghaladó vízállás az Alsó-Tiszán és a Maroson először február közepén volt
megfigyelhető, mikor a vízgyűjtőn felhalmozódott jelentős mennyiségű hó átmeneti olvadásából
keletkezett árhullám érte el működési területünket. Az érdemi hóolvadás csak ezt követően indult. Az
ebből származó lefolyástöbblet március közepén kezdte el telíteni a medreket, azonban a kis híján
rekord mennyiségű hóvízkészlet számottevő csapadék hiányában nem tudott figyelemre méltó
árhullámokat kialakítani. A hidrológiai év első felében a Hármas-Körös szarvasi vízállásait a
Békésszentandrási duzzasztómű üzemrendje csak rövidebb időszakokra határozta meg, az érkező kisebb
áradások miatt. Az Alsó-Tisza vízrendszerét jelentősebb árhullám csak a hóolvadás után, májusban érte
el, aminek kiváltója az április legvégén kezdődő csapadékos időszak volt. Számottevő csapadék
események kisebb-nagyobb szünetekkel egészen június végéig áztatták a vízgyűjtőt, ami idő alatt
körülbelül 200 mm eső esett a területre. Ez lassú, elhúzódó és több csúcsú áradást eredményezett a
kezelésünkben lévő folyószakaszokon, amit a kiskörei vízlépcső üzemrendje is befolyásolt. A
legmagasabb vízállások június elején alakultak ki. Az áradó vízszint Szegeden június 3-án érte el az alsó
rakpart szintjét (560 cm) így az lezárásra került. Az Alsó-Tisza Szegednél június 9-én, 616 cm-el (I. fok
650 cm), Mindszentnél 638 cm-el (I. fok 650 cm) tetőzött. A Maros makói szelvényében a vízszint
június 4-én, 283 cm-el (I. fok 400 cm), jóval készültségi szint alatt tetőzött. A májusi esőzések egyedül
a Hármas-Köröst emelték készültségi szint fölé. Szarvason június 3-án haladta meg a vízállás az I. fokú
készültségi szintet (600 cm) majd 10-én 639 cm-el tetőzött (II. fok 700 cm). A Hármas-Körösön
június 3. 7:00-tól június 12. 18:00-ig volt elrendelve I. fokú árvízvédelmi készültség. A kiskörei
duzzasztás megkezdésével gyors apadás indult az Alsó-Tiszán. A szegedi rakpart ismételt megnyitására
ezután, június 17-én került sor, így összesen 15 napig volt lezárva. Júliusban már újra átlag alatti
vízállások jellemezték folyószakaszainkat. Az Alsó-Tiszát és a Marost a hidrológiai év végéig
folyamatos apadás, a Maros makói szelvényében az időszak végére már LKV körüli vízszintek, a
Hármas-Köröst pedig duzzasztott állapot jellemezte.

Jég
A 2018-2019-es jégszezonban az Alsó-Tiszán először december 19-én jelent meg a jég. Ekkor
szakaszosan parti jeget észleltek kettő napon keresztül. Jelentősebb jégjelenséget január 8-tól
jegyezhettünk fel. Először csak a Maros torkolat alatt, majd január 11-től az egész Alsó-Tiszán 10-20
illetve 30%-os jégzajlást valamint parti jeget észlelhettünk egészen január 16-ig. Ezután még január 23án és január 26. - 29. között érkeztek jelentések parti jégről, illetve szakaszosan 10%-os jégzajlásról. Az
Alsó-Tiszán összesen 14 jeges nap volt. A Maros hazai szakaszán először 2018. december 20-21-én
jelentettek 10%-os illetve 40%-os jégzajlást valamint parti jeget. Ezután 2019. január 8-15 között zajlott
a jég a folyón. Az időszak elején 10-20-30%-os jégzajlást, 11-12-én 50-60%-os jégzajlást, valamint
mindezek mellett parti jeget jelentettek. A Maroson összesen 10 jeges nap volt. A Hármas-Körös
jégmentes volt.

Talajnedvesség
Igazgatóságunk területén a talaj 0-20 cm-ig terjedő, legfelső rétegének nedvességtartalma a
csapadékosságot követve ingadozott. A januári havazások és talajfagyok telített állapotot
eredményeztek a talaj e rétegében, majd a száraz időszaknak köszönhetően március végére drasztikusan,
20% alá csökkent a talajnedvesség értéke. A májusi jelentős csapadéktöbblet azonban a hónap végére
visszaállította a telített állapotot. Nyár elejétől aztán október végéig 40%-ra csökkent a réteg
nedvességtartalma, viszont a nyár eleji és szeptemberi csapadékok még mérsékelni tudták a csökkenést.
A középső, 20-50 cm-ig terjedő réteg víztartalmának változásán is jól látszanak a csapadékosság
szempontjából az átlagtól jelentősebben eltérő hónapok így a március, valamint a május, amikor is

először 40%-ig csökkent, majd telített állapotig nőtt a réteg víztartalma. A nyár folyamán egyenletes
csökkenést tapasztalhattunk, majd csak a hidrológiai év legvégén nőtt újra a réteg nedvességtartalma. A
legalsó 50-100 cm-ig terjedő réteg talajnedvessége a kezdeti 40% körüli értékről májusra érte el
maximumát, amikor 70% körül volt. Innen az időszak végéig 20% körüli értékre csökkent.
A három talajréteg magas telítettségi szintjének együttállása a megszokottnál később, nyár elején volt
megfigyelhető. Az ilyen esetben jellemző, tartósabb belvízelöntés a nyári időjárásnak köszönhetően
nem tudott kialakulni igazgatóságunk területén, viszont 2019.05.22. – 2019.07.01. között több
szivattyútelepen is I. fokú belvízvédelmi készültség volt elrendelve.

Talajvízjárás
A hidrológiai év kezdetén, tavaly novemberben még a talajvízszintek apadó tendenciája volt jellemző
működési területünkön. Decemberben csak a Tisza és Maros mentén, átfogóan pedig csak a
megszokottnál később, januárban indult áradásnak a talajvíz. Januárban 5-10 cm, februárban 10-20 cm
volt az áradás mértéke. Szintén szokatlan módon igazgatóságunk keleti felén már ekkor tetőztek a
talajvízszintek. Ekkor átlagosan kettő és négy méter között volt a nyugvóvízszint a felszín alatt. A tél
végi - tavasz eleji száraz időszaknak köszönhetően márciusban a Maros hordalékkúpon már apadó trend
volt megfigyelhető, ami áprilisra igazgatóságunk egész területére kiterjedt. A májusi és júniusi esőzések
a sokéves megszokottal ellentétben, a talajvízszintek 10-50 cm-es áradását eredményezték, ami egyedül
a homokhátság magasabb részeit nem érintette. A nyár előrehaladtával aztán intenzív apadásnak
indultak a vízszintek. Júliusban átlagosan 10-20 cm, augusztustól az időszak végéig 15-25 cm-t apadt a
talajvíz havonta. Szeged térségében szélsőségesebben ingadoztak a nyugvóvízszintek. Májusban itt 75100 cm-es áradásokat, nyáron pedig egy méter feletti apadásokat is regisztrálhattunk. A sokéves
közepes talajvízállásokhoz képest a homokhátságon az egész időszakban, működési területünk egészén
pedig november kivételével az egész hidrológiai évben tapasztalhattunk negatív eltéréseket. A csapadék
hiányos tavaszi hónapok miatt a talajvíz nem tudott feltöltődni a megszokott maximális szintre így a
legsúlyosabb negatív anomália ezekben a hónapokban alakult ki. A legnagyobb eltérések (1-2 m) a
homokhátság magasabb részein, a legkisebbek (15-25 cm) pedig a Maros hordalékkúpon voltak.

Kilátások
Az Országos Meteorológiai Szolgálat október 21-én kiadott hosszú távú előrejelzése szerint az
előttünk álló november az átlagosnál kissé melegebb, a december és a január az átlagosnál melegebb
hőmérsékletű lesz. Novemberben átlagos mennyiségű, decemberben és januárban az átlagosnál
kevesebb csapadék várható.
A hosszú távú előrejelzés alapján és a jelenlegi kissé száraz vízháztartási helyzetet figyelembe véve az
előttünk álló téli, kora tavaszi időszakban árvizek keletkezésének az esélye és kiterjedt dél-alföldi belvíz
kialakulásának a valószínűsége is az átlagosnál kisebbnek mondható.

Szeged, 2019. november 11.

Szarvas Ferenc
Vízrajzi és Adattári osztály
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