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ÖSSZEFOGLALÓ
A 2016/2017-ES HIDROLÓGIAI ÉVRŐL

Készítette a Vízrajzi és Adattári Osztály

Összefoglaló a 2016/2017-es hidrológiai évről
2016. november 1. – 2017. október 31.
Az elmúlt hidrológiai év időjárási jellegzetességeit vizsgálva a legszembetűnőbb az öt éve nem
tapasztalt, szinte minden hónapra jellemző, összességében több mint száz mm-es csapadékhiány. Az
éghajlatváltozással prognosztizált változásokból idén a hőmérséklet emelkedését érezhettük igazán.
Februártól-májusig valamint augusztus és szeptember hónapban is működési területünkön mérték az
országos havi maximum hőmérsékletet. Az évet hosszú és forró nyár, rövidebb tél, korábbi olvadás
jellemezte. A „rövidebb tél” azonban idén jelentős lehűléssel érkezett, ami folyószakaszainkon
komoly jegesedést váltott ki. A februári olvadás hatására a Tiszán meginduló zajlójég miatt III. fokú
jégvédelmi készültség is elrendelésre került, valamint I. illetve II. fokú belvízvédelmi fokozat is volt
érvényben. A forró és száraz nyár pedig a Maroson eredményezett hosszú kisvizes időszakot, ami
során Makónál szeptemberben a valaha mért legkisebb vízállás alá is süllyedt a vízszint.

Időjárás
Csapadék
A 2016-2017-es hidrológiai évet közvetlen megelőző csapadékos periódus után a hidrológiai év
kezdetén, novemberben a Tisza vízgyűjtőjén még az átlagosnál 20%-al több, 65 mm csapadék
hullott, az igazgatóságunk területén pedig átlagos mennyiségű. Ezek után viszont működési
területünk augusztusig csapadékhiányos volt az időszakban. Decemberben szinte nem is esett
csapadék, január-februárban is mindössze 20 mm körül. A vízgyűjtőn februárban még a
megszokottnál több csapadék hullott, de utána már itt sem esett átlag feletti összeg. Márciusban
jelentősebb, áprilistól júniusig viszont csak kisebb mértékű volt a csapadékhiány, területünkön és
vízgyűjtő szinten is az átlagok körülbelül 90%-a esett e hónapok folyamán. A nyár második felében
működési területünkön mindössze 75 mm eső, az átlagos mennyiség körülbelül 70 %-a hullott, míg
a Tisza vízgyűjtőjén augusztusban volt jelentősebb, 20 mm meghaladó csapadékhiány.
Szeptemberben a csapadék mennyisége a Tisza völgyében és az ATIVIZIG területén is jelentősen
meghaladta a sokéves átlagos értéket, így némileg enyhítette a tavaly december óta tapasztalt
csapadékhiányt. A havi csapadékösszeg a Tisza vízgyűjtőjén 93,6 mm (160 %), az Igazgatóság
területén 67,5 mm (140 %) volt. Az idei hidrológiai év zárásaként, október hónap csapadékosság
szempontjából átlagos képet mutatott. Működési területünkön mm pontosan – igaz rendkívül
egyeletlen eloszlásban, mindössze 2 nap alatt – esett a sokéves átlagnak megfelelő, 36 mm eső, míg
a Tisza vízgyűjtőjét áztató 53 mm 12%-os csapadékhiányt jelentett.
Így alakult ki a vizsgált 12 hónap csapadékösszege, ami teljes vízgyűjtőn 641 mm, a sokéves átlag
92 %-a, az ATIVIZIG területén 438 mm, a sokéves átlag 80%-a lett.

Hó
Az idei télen a Tisza vízgyűjtőjén a hideg időjárásnak köszönhetően jelentős mennyiségű hó
halmozódott fel. Főleg a Felső-Tisza és a Tisza északi vízgyűjtőjén volt átlagon felüli a hóborítás. A
hóvízegyenérték maximumát február 23-án érte el, ekkor 4,91 km3 volt a hóban tárolt vízkészlet,
ami a sokéves átlag 160%-a. A Körösök és a Maros vízgyűjtőjét átlagos mennyiségű hó borította. A
hóvízegyenérték a Maros vízgyűjtőjén február 22-én érte el idei maximumát, értéke ekkor 0,967
km3 volt, az erre a napra számolt sokéves átlag 110 %-a.
Igazgatóságunk területén már december legelején, majd közepén is jelentettek hófoltokat,
jelentősebb havazás azonban csak január 14. körül volt. A hóban tárolt vízkészlet is ez idő tájt érte
el a csúcsát, ekkor működési területünk északi részeit 10-12 cm hó borította 12-14 mm-es
hóvízegyenértékkel. Területünkön február 9-re tűnt el a hó.
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Léghőmérséklet
A vizsgált időszak középhőmérséklete 11,8 °C volt az ATIVIZIG területén, ami 0,8 °C-al
melegebb, mint a sokéves átlag. Tavaly novembertől december végéig a havi
középhőmérsékletekben csak kisebb eltéréseket észlelhettünk, mind pozitív mind negatív irányba,
majd januárban az elmúlt 30 év leghidegebb időszakát élhettük át. Átlagosan -4,5 °C volt a levegő
hőmérséklete, ami 3,7 °C-al alacsonyabb a megszokottnál. A hónapban 10 zord napot (minimum
hőmérséklet < -10 °C) és 20 téli napot (maximum hőmérséklet < 0 °C ) is regisztrálhattunk. Ezután
viszont gyors felmelegedés indult, a következő hónapok 2,4 °C-al és 3,4 °C-al voltak enyhébbek az
átlagosnál. A tavasz második fele teljesen átlagos hőmérsékleteket hozott, a nyár viszont jóval
melegebben indult megszokottnál. A júniusi középhőmérséklet 2,3 °C-al volt melegebb a sokéves
közepesnél, majd júliusban mérsékeltebben, 1 °C-al haladta meg azt. A nyár végére a kánikula is
beköszöntött. Augusztusban több mint 12 forró napot (maximum hőmérséklet > 35 °C)
jegyezhettünk fel – ami az 1992-es rekord beállítása -, a középhőmérséklet pedig 24 °C volt, 2,6 °Cal melegebb a várhatónál. Augusztus 4-én működési területünkön, pontosan Békéssámsonon mérték
az ország évi abszolút maximum hőmérsékletét, 41,4 °C-ot, ami továbbá az erre a napra vonatkozó
sokéves maximum hőmérséklet is egyben. Az átlagosnál melegebb idő ősszel is folytatódott, a havi
középhőmérséklet szeptemberben 17,6°C, októberben 12,7°C volt, ami 1 °C, illetve 1,3°C -al
haladta meg az ilyenkor várhatót.

Vízjárás
Folyók vízjárása
Az elmúlt év októberi és novemberi csapadékos időjárásának köszönhetően novemberben a Tiszán
és a Maroson is kisebb árhullám vonult le majd a tél beköszöntével csökkent a felszíni lefolyás és
visszatért a kisvizes időszak. A február eleji enyhülés és a vízgyűjtőn hullott csapadék újabb
árhullámokat indított a Tisza vízrendszerében, amelyek levonulását a hosszantartó hideg
időjárás eredményeként kialakuló erős jégjelenségek (lásd lentebb) nagymértékben
befolyásolták. Az árhullám hatására először a Maros tetőzött, Makón február 11-én 327 cm-el - az
I. fokú készültségi szint alatt 73 cm-el - ami az elmúlt négy év legmagasabb vízállását
eredményezte a folyón. Ennek köszönhetően a Tisza Szegednél már február 13-én tetőzött és 429
cm-el elérte az időszakban regisztrált legmagasabb vízállását. A Hármas-Körösön ez az árhullám
február 12-én 546 cm-el, az I. fok alatt fél méterrel tetőzött Szarvasnál. A jeges ár levonulása után
az olvadásból származó többlet víz kezdte el telíteni a medreket, ami az Alsó-Tisza felső szakaszán
némileg magasabb vízszinteket eredményezett így a Tisza Mindszentnél március 13-án 483 cm-el
érte el legmagasabb vízállását. Az áradások után folyószakaszainkon – a Hármas-Körös kivételével,
ami márciustól az időszak végéig duzzasztott állapotban volt - folyamatosan csökkentek a
vízállások, csak a felső vízgyűjtőkön hullott egy-egy nagyobb csapadéknak köszönhetően vonultak
le kisebb árhullámok. A sokéves közepes vízszintektől a nyár vége felé már 0,5-1 m-el is elmaradó
vízállások a Maroson, Makónál megközelítették az eddig valaha mért legkisebb vízszintet (az LKVt), a -113 cm-t. A vízállás szeptember első felében végig az LKV közelében maradt, majd 18-án 1
cm-el e szint alá süllyedt. Kisebb áradást követően szeptember 20-án süllyedt újra LKV alá a
vízszint, majd 21-ére 2 cm-el alatta, -115 cm-el völgyelt. Ezt követően a hónap végéig
folyamatosan, összesen 30 cm-t áradt a folyó így pár nap alatt kilépett az LKV körüli tartományból.
A negatív vízállásrekord bekövetkezése nem járt együtt az eddig előfordult legkisebb (számított)
vízhozamnál kisebb vízszállítás kialakulásával. A kisvizes állapot viszont kezelésünkben lévő
folyószakaszokon a hidrológiai év végéig jellemző maradt.
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Jég
Az idei télen tapasztalt tartós, hideg hőmérsékletek kedveztek a jégjelenség kialakulásának. A jég
már tavaly év végén megjelent működési területünkön, január elejére aztán gyakorlatilag folyóink
teljes hosszukban befagytak. Az állójég egészen február elejéig megmaradt majd az enyhülés és az
ezzel járó árhullám kezdte el feltörni azt. Az így kialakult erős jégzajlás számos gondot okozott a
Tisza teljes hazai szakaszán. A jégzajlás a folyón lefelé haladva elnyúlt, elaprózódott, egyre
kevésbé volt hajlamos torlaszok kialakítására így igazgatóságunk Tisza szakaszán már torlódás
nélkül folyt át. A jég levonulását végig III. fokú védelmi készültség kísérte, ami az ATIVIZIG
területén február 17-én 12:00 órától február 19. 18:00-ig volt elrendelve. A Maroson február 9én kezdett újra zajlani a jég és Makó alatt (a 4,2-10,8 fkm között) már a következő napon egy 0,5-1
méter magas torlasz képződött. A torlasz február 13-ig maradt meg, hatására Makónál 1,5 m-es
vízszintduzzasztást figyelhettünk meg.
Működési területünkön, a Tiszán összesen 58, a Maroson 46, a Hármas-Körösön 50 jeges nap volt,
ebből a Tiszán 48, a Maroson 39, a Hármas-Körösön 40 napig volt állójég.

Talajnedvesség
A talaj felső 0-20 cm terjedő rétege jellemzően a vizsgált időszak csapadékosságát követve
ingadozott. A tavaly októberi csapadékok hatására a vizsgált időszak elején 70% volt a réteg
nedvességtartalma, ami decemberig 50 %-ra csökkent. Januárban telítettséghez közeli állapot és
tartós talajfagy jellemezte ezt a réteget, majd márciusig folyamatosan csökkent a víztartalma. Ezek
után áprilisban és júniusban tudott még emelkedni a talajnedvesség értéke, de nyár végére újra 50%
alá csökkent. A mélyebb rétegek nedvességtartalma kevésbé ingadozott. A középső 20-50 cm-es
réteg víztartalma tavaly novemberben telített állapotú volt, és csak február után kezdett számottevő
csökkenésbe, majd a nyár végéig a felszínről érkező csekély utánpótlás eredményeként 30 % alá
süllyedt. A legmélyebb 50-100 cm-es réteg nedvességtartalma az októberi 60 % körüli értékről
áprilisra 90%-ra nőtt, majd jelentős csökkenéssel idén augusztus végére 20% alá redukálódott. Az
ősz beköszöntével a növekvő csapadék és a csökkenő párolgás együttes hatására a felső félméteres
rétegben a talajnedvesség gyors növekedésnek indult így szeptemberben és októberben 20-50 cm
között 50 %-os, a felszín közelében már 80% felett volt a talaj nedvességtartalma. A legmélyebb
50-100 cm-ig terjedő rétegben az időszak végéig nem volt változás, maradt az augusztusban is
tapasztalt 25%-os víztartalom.

Talajvízjárás
A tavaly októberi csapadékok novemberre megfordították a korábbi apadó trendet. Az ezt követő
száraz, hideg időjárás következtében a talajvíz nem kapott utánpótlást a felszínről így decemberben
részlegesen, januárban átfogóan - a talajvízjárás éves menetével ellentétesen - csökkenő
víztükörszinteket regisztrálhattunk. A februári hirtelen enyhülés a talajvízszint gyors, 25 cm-t is
meghaladó emelkedését okozta, majd márciusban mindenhol tetőztek a vízszintek. Ekkor területünk
északi részein 1 m-el volt magasabban a talajvíz, mint a sokéves átlagos. A tavaszi időszakban csak
átmeneti jellegű változások voltak, átfogó apadó tendencia lényegében csak júniusra állt be. A nyár
beköszöntével először kisebb 25 cm-es, majd erőteljesebb 50 cm-es, augusztustól az időszak végéig
pedig újból visszafogottabb, havi 25 cm-nél kisebb apadást figyelhettünk meg. Igazgatóságunk
területét decemberig, északi területeinket tavasz végig a sokéves közepes vízállásoknál magasabb
talajvízszintek jellemezték. Az időszak további részében azonban 25 cm-el, a nyári időszakban
néhol 50 cm-el is elmaradtak attól. A Duna-Tisza közi hátság magasabb területeit az időszakban
végig átlag alatti vízszintek jellemezték.

4

Éves csapadék összegek területi eloszlása
ATIVIZIG
2016. 11. 01. – 2017. 10. 31.
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Az aszályindex (PAI) 2017-re számított értékeinek eloszlása
Magyarország területén
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