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ÖSSZEFOGLALÓ
A 2015/2016-ÖS HIDROLÓGIAI ÉVRŐL

Készítette a Vízrajzi és Adattári Osztály

Összefoglaló a 2015/2016-ös hidrológiai évről
2015. november 1. – 2016. október 31.

Az elmúlt hidrológiai év időjárási jellegzetességeit vizsgálva az évszakok átrendeződése, a
később kezdődő, rövidebb tél és a tovább tartó nyár lehet a leginkább szembetűnő. Az előző
pár évhez hasonlóan a klímaváltozással prognosztizált általános hőmérsékletemelkedés, a
csapadékosabb tél (kevesebb hóval) és a rövid idő alatt lehulló nagycsapadékok az idei évet
is jellemezték. A vízjárás ennek megfelelőn alakult az évben, az áradások már februármárciusban jelentkeztek – március elején a Hármas Körösön I. fokú készültségi szintet
kiváltva – emellett január végétől április elejéig belvízvédekezésre is szükség volt, amikor
I. és II. fokú készültségi szintet is el kellett rendelni.

Időjárás

Csapadék
Működési területünkre a hidrológiai év kezdetétől (2015. november 1-től) ez év október
végéig a sokéves átlagnál 14%-kal több, 624 mm csapadék hullott, szélsőséges időbeli
eloszlásban. A Tisza vízgyűjtőjére ez idő alatt 765 mm esett, a várható érték 110 %-a.
A 2015-16-os hidrológiai év - a megelőző hónapokkal ellentétben - az átlagosnál szárazabb
időjárással indult. Tavaly novemberben 10%-os csapadékhiány jelentkezett, ezután a tél
első hónapjában a Tisza vízgyűjtőjén 7 mm, az ATIVIZIG területén mindössze 3 mm
csapadékot regisztrálhattunk. A 2016-os év elejétől újra csapadékosra fordult az időjárás.
Januárban és februárban a Dél-Alföldön és vízgyűjtő szinten is a sokéves átlagok 170 % és
270%-a hullott. Tavaszra ismét csökkent a csapadék hajlam, a havi összegek változó
mértékben maradtak el a sokéves átlagoktól. A tavaszi csapadékhiányt aztán a nyár első két
hónapja bőségesen pótolta, amikor a Tisza vízgyűjtőjén és működési területükön is 100 mm
körüli havi csapadékösszegek jelentkeztek, az elmúlt két év legcsapadékosabb időszakát
eredményezve. Ebben a periódusban a helyi napi csapadékmaximum Dombegyházán a 97
mm-t is meghaladta. Augusztusban és szeptemberben a várható értékek mindössze 70%-át
mérhettük, majd októberben, igazgatóságunk területén 83 mm, a Tisza vízgyűjtőjén 91 mm
eső - a sokéves átlagok két- illetve másfélszerese - esett, ami újra pozitív irányba billentette
az éves csapadékmérleget.
Hó
Az elmúlt tél enyhe időjárásának köszönhetően a Tisza vízgyűjtőjén hullott hó mennyisége
a hószezon nagy részében elmaradt a sokéves átlagtól. Arányosan a legnagyobb hóvízkészlet a Maros részvízgyűjtőjén halmozódott fel. A hóban tárolt vízkészlet idei
maximuma a Tisza vízgyűjtőn január 26-án, a Maros völgyében február 14-én alakult ki.
Ekkor a Tisza szegedi szelvényére számítva 2,06 km3 a várható érték 66%-a, a Maros
makói szelvényére számítva 0,98 km3, a sokéves átlag 111 %-a volt a hóborítás vízkészlete.
Igazgatóságunk területén január 5-én jelent meg a hó először, ami január 11-ére el is olvadt.
A hóborítás maximumát január 7-8-a körül érte el, működési területünk nyugati részén,
ekkor körülbelül 10 cm-es hó borította a felszínt, 15 mm-es hóvízegyenértékkel. Ezt
követően már csak kisebb, egy-két napig tartó hótakarót és hófoltokat jelentettek, január 22.
és 25. között.
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Léghőmérséklet
Az elmúlt hidrológiai év 12 havi középhőmérséklete 12,4 °C volt, jelentősen, számszerűen
1,4 °C-al melegebb a sokéves átlagnál. Az időszakban minden évszak középhőmérséklete
meghaladta a várható értéket.
A vizsgált időszak enyhe időjárással indult, az éjszakai fagyok is csak december legvégétől
váltak jelentőssé. A hőmérsékletek ekkor 1-2 °C-al voltak enyhébbek az átlagosnál.
Kiugróan magas értékeket februárban regisztrálhattunk, a hónap középhőmérséklete 6 °C-al
volt melegebb a megszokottnál. Az enyhe időjárású téli hónapokban mindössze 14 db téli
nap (napi maximum hőmérséklet < 0 °C) volt, ami 10 nappal kevesebb a sokéves átlagnál.
A hidrológiai év további részében az átmeneti hónapokat lehet kiemelni, áprilisban és
szeptemberben ugyanis a középhőmérséklet 2 -2,5 °C-al haladta meg az ilyenkor várhatót,
májusban és októberben pedig az évben egyedüliként elmaradt a sokéves átlagtól. A nyári
időszakban összesen 31 hőségnapot (napi maximum hőmérséklet > 30 °C) – néggyel
többet, mint a sokéves átlag – regisztrálhattunk, forró nap (napi maximum hőmérséklet >35
°C) viszont mindössze egyszer fordult elő.

Vízjárás

Folyók vízjárása
A hidrológiai év kezdetén a kezelésünkben lévő folyószakaszokon az átlagostól elmaradó,
kisvízállások voltak jellemzőek. Decembertől aztán működési területünkön több árhullám is
levonult, jelentős áradás azonban csak február végén, március elején alakult ki, ami a
Tiszán Szegednél a készültségi szint alatti, az alsó-rakpartot megközelítő vízszintet, a
Hármas-Körösön Szarvasnál 8 napig tartó, I. fokú készültségi szintet eredményezett. A
Maroson januárban a valaha mért legkisebb vízszintet (LKV) 24 cm-re megközelítő
vízállás is előfordult, majd több kisebb áradás vonult le. A folyó júniusi árhulláma az
elmúlt három év legmagasabb vízállását eredményezte Makónál, de készültségi szintet nem
kellett elrendelni. A hidrológiai év további részében a megszokottnál kisebb vízállások
jellemezték folyószakaszainkat, a Hármas-Körös Szarvasnál, a sokéves átlagos szinten,
duzzasztott állapotban volt. Az időszak legmagasabb vízállása a Tiszán Szegednél március
7-én, 557 cm, a Maroson Makónál június 18-án, 251 cm, a Hármas-Körösön Szarvasnál
március 3-án, 631 cm (I. fok: 600 cm) volt. Az időszak legalacsonyabb vízszintjei
Szegednél november 2-án, 70 cm-rel, Makónál január 11-én, -89 cm-rel, Szarvasnál január
30-án, 121 cm-rel alakultak ki.
Jég
Folyószakaszaink jégjelenségei az elmúlt télen a megszokottnál később, az Alsó-Tiszán és
a Maroson január 4-én, a Hármas-Körösön január 23-án jelentek meg először. Bő egyhetes
jégmentes időszak után a Maroson január 19-étől volt megfigyelhető újra jégzajlás, ami pár
nap alatt állójéggé alakult. Az Alsó-Tiszán 21-étől figyelhettük meg újból zajló jeget.
Január 30-ára folyószakaszainkon minden jégjelenség megszűnt. Az időszakban az AlsóTiszán 11, a Maroson 16, a Hármas-Körösön 3 jeges nap volt, melyből, a Maroson 5 napig
volt álló jég.
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Éves csapadék összegek területi eloszlása
ATIVIZIG
2015. 11. 01. – 2016. 10. 31.
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Az aszályindex (PAI) 2016-re számított értékeinek eloszlása
Magyarország területén
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