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1. Meteorológia 

1.1 Hőmérséklet 

Az április az átlagosnál hűvösebben alakult. Az idei évben ez volt az első olyan hónap, amikor a havi 

középhőmérséklet a sokéves átlagnál alacsonyabbnak bizonyult. 

A hónap első hetében még többször előfordult, hogy a maximumhőmérsékletek 10 °C alatt alakultak, 

majd megkezdődött a felmelegedés, és a hónap további részében többnyire 15 °C feletti maximumok 

voltak jellemzők. A minimumhőmérsékletek tekintetében is megfigyelhető a hónap elejére jellemző, 

hűvös időjárás, ugyanis ekkor többször előfordultak fagypont alatti hőmérsékletek. A hónap második 

felében elvétve kialakultak 10 °C körüli reggeli minimumok is. 

A legmagasabb napi hőmérsékletet, 24,4 °C-ot, április 23-án, Kecel állomáson mértük. A 

legalacsonyabb napi hőmérsékletet, -5,0 °C-ot, április 6-án, Jánoshalma és Soltszentimre állomásokon 

is regisztráltuk. 

Az április havi középhőmérséklet 10,0 °C volt, ami 1,7 °C-kal alacsonyabb a hónapra jellemző sokévi 

átlagnál. 

 

1. ábra Átlaghőmérsékletek alakulása az ADUVIZIG területén a 2023. évben 

1.2 Csapadék 

Áprilisban több alkalommal fordultak elő kisebb, egyenlőtlen területi eloszlásban jelentkező 

csapadékesemények. Április 13-18. között nagyobb területen is jellemző volt a folyamatos esőzés, több 

állomáson is 15-20 mm-t meghaladó mennyiség hullott le ebben az időszakban, viszont akadt olyan is, 
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ahol a csapadékösszeg alig haladta meg a 10 mm-t. Április 24-én több hullámban érkezett eső, 

záporeső, helyenként zivatar is kialakult, a déli területeken nagy mennyiségű csapadékot hozva 

magával: Baján 22,5 mm, Csátalján 20,3 mm hullott, amelyek egyben a hónap legnagyobb napi 

csapadékösszegei.  

A hónap során átlagosan 34,0 mm csapadék hullott, ami kevesebb a hónapra jellemző átlagnál (41 mm). 

A legtöbb csapadékot a hónap során, 58,4 mm-t, Kunbaracson észleltük.  

Az április havi csapadékösszegek alakulását a 2. ábra, a legnagyobb havi csapadékösszegeket a 

3. ábra, a hónapban észlelt csapadék területi eloszlását az 1. melléklet mutatja. 

 

2. ábra A csapadék alakulása az ADUVIZIG területén a 2023. évben 
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3. ábra Legnagyobb havi csapadékösszegek az ADUVIZIG területén 

2. Duna 

2.1 A Duna vízjárása 

Áprilisban egy nagyobb árhullám érte el a Duna bajai szelvényét, a tetőzés majdnem elérte a közepes 

nagyvíz szintjét. 

Március utolsó napjaiban nagyobb mennyiségű csapadék hullott a Felső-Duna fontosabb vízgyűjtőire 

(néhány nap alatt mintegy 30-40 mm), az ebből származó vízhozamtöbblet április 1-jén érte el a folyam 

bajai szelvényét, és 6 nap alatt mintegy 120 cm-es vízszintemelkedést okozott. A tetőzés április 6-án 

következett be, 361 cm-es vízállással. Ezt követően azonban hozzáfolyás hiányában apadás volt 

megfigyelhető néhány napig. Április közepén ismét nagy mennyiségű, két-három nap leforgása alatt 30-

70 mm-nyi csapadék hullott a Felső-Duna fontosabb vízgyűjtőire. A csapadékból származó hozzáfolyás 

április 16-án érte el a bajai szelvényt, és rövid idő alatt 3 méteres vízállás-emelkedést okozott. A 

tetőzésre április 16-án került sor, 516 cm-es vízállással, amely egyben az idei év eddigi legmagasabbja 

is volt. Ezt követően a Duna vize ismét apadóba fordult, és a tendencia kisebb megszakításokkal 

folytatódott a hónap végéig.   
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4. ábra Vízállások alakulása a Duna bajai szelvényében 
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2.2 Hójelentés 

Április 30-án a Duna Nagymaros feletti vízgyűjtő területén a hóban tárolt vízkészlet értéke 0,927 km3, 

ami némileg felülmúlja a sokévi minimumot (0,365 km3). E hómennyiség 71%-a 2000 m feletti, 24%-a 

1500-2000 m közötti, 5%-a 1000-1500 m közötti területeken található. 500-1000 m között a 

hómennyiség elenyésző, az 500 m alatti területeken pedig teljesen elolvadt a hó. 

 

5. ábra Hóban tárolt vízkészlet a Duna nagymarosi szelvénye felett (Forrás: Hydroinfo) 

3. Talajvíz 

Áprilisban az átlagosnál kevesebb eső hullott, ugyanakkor ennek jelentős része egyszerre, április 24-én 

érkezett. A hirtelen lehulló nagy mennyiségű eső és az elmúlt időszak csapadékosabb időjárásának 

következtében a talajvízszintek több területen megemelkedtek (pl. Uszód térségében), vagy a korábbi 

csökkenéssel ellentétben stagnálni kezdtek. Azokban a térségekben, ahol eddig is jelentős mértékben 

alacsonyabbak voltak a talajvízszintek a sokéves átlagértéknél, a különbség tovább nőtt (pl. Borota, 

Kéleshalom térségében).   

Az átlagostól jelentősen elmaradó vízszinteket az Illancs nyugati részén, továbbá a Kiskunsági-

homokhát északkeleti részén, valamint Bátya, Uszód, Soltvadkert, Kunbaja, Mohács, Borota és 

Kéleshalom térségében regisztráltunk. Az átlagos értékeket meghaladó vízszintek Kunpeszér, 

Kunszentmiklós és Hercegszántó térségében voltak észlelhetők. 

A területünket reprezentáló talajvízkutak idősorai a 2-9. mellékletekben láthatók. A talajvízszintek áprilisi 

állapotát a 10. melléklet mutatja. 
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1. melléklet Észlelt csapadékösszeg az ADUVIZIG területén 
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2. melléklet Talajvízállás-idősor Fülöpszállás – 1379 
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4. melléklet Talajvízállás-idősor Jakabszállás – 1390 

 

5. melléklet Talajvízállás-idősor Szakmár – 1398 
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6. melléklet Talajvízállás-idősor Uszód – 1451 
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10. melléklet Talajvízszintek áprilisi állapota 


