
           Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
                                          

2014. április 
 
1. Meteorológiai értékelés 

 
Országos viszonylatban az idei április a szokásosnál kissé szárazabb és melegebb volt. 

Viszont a Dél-Dunántúlon Belső-Somogy kivételével az átlagnak megfelelő, vagy annál 

némiképp nagyobb mennyiségű csapadék hullott le. A legtöbb csapadék a Kelet-Mecsekben 

illetve a Dráva mentén esett. A havi átlaghőmérséklet megközelítőleg 12,2 °C -nak adódott, 

amely mintegy 2 °C- al magasabb az átlagnál.  

 

 

 

 



 

 

 



2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői: 
 
Folyók, patakok vízjárása 
 
Áprilisban a Dél-dunántúl területén kevesebb csapadék esett, mint sokéves átlag. A 

kisvízfolyásainkon a sokéves havi átlagok alatt maradtak a hónapban a vízhozamok. 

 

A Dunán is csak 40 cm-es vízszintváltozást mérhetek a hónapban. Mohácson 2 méterrel az 

átlag alatt volt áprilisban a vízállás (áprilisi átlag 480cm). 

 
 
A Dráva vízjárása a dunaival ellentétben magasabban alakult. Ez az Alpokban felhalmozódott 

és erősen olvadásnak indult hótömegnek volt alapvetően köszönhető. 

 

 

 



 
Az áprilisi hónap jellemző vízállásait (szélső és középértékek) az alábbi táblázat mutatja be: 

 
Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna Mohács 206 224 250 

Duna Dunaszekcső 194 212 241 

Dráva Őrtilos -41 53 89 

Dráva Barcs 1 79 124 

Dráva Szentborbás 97 168 211 

Dráva Drávaszabolcs 161 221 265 

 
Az igazgatóság működési területén lévő folyók és vízfolyások vízhozamai a hónapban a 

(Dráva kivételével)) sokéves átlag alatti tartományban mozogtak.  

  
Vízhozam 

2014.04. hó Sokéves átlag Állomás 

m3/s m3/s 

Duna - Mohács 1660 2432 

Dráva - Barcs 712 543 

Babócsai Rinya - Babócsa 3,07 4,63 
Karasica - Szederkény 0,244 0,546 
Kapos - Fészerlak 1,14 1,83 

 
Belvízi helyzet: 
 
A hónapban nem volt belvízi védekezés a DDVIZIG területén. 
 
 
3. Talajvízszintek alakulása 
 
Áprilisban a síkvidékek legnagyobb részén, így a Dráva-menti síkság területén is emelkedett a 

talajvíztükör.  

A tájékoztatóban szereplő észlelőkutak vízszintváltozásainak alakulása az alábbiak szerint 

adódott. 

Az előző hónapok emelkedő tendenciájával szemben áprilisban csökkent a vízszint a mikei 

kútban. A hónap elején mért 346 cm-es érték 19 cm-es süllyedést követően 365 cm-re 

változott. A másik három állomáson növekvő értékek adódtak. Lad-Gyöngyöspuszta és 

Potony területén egyaránt 2 cm-es volt az emelkedés mértéke. Lad esetén ez 367 cm-ről 365 

cm-re, míg Potonyban 281 cm-ről 279 cm-re történő növekedést jelentett.  A vízmozgás a 

drávaszabolcsi kútban volt a legjelentősebb, mert az elmúlt hónap nagymértékű 

csökkenéséhez képest az április utolsó napjaiban lehullott csapadék miatt összességében 31 

cm-es feltöltődést regisztráltunk. Ennek megfelelően 233 cm-ről 202 cm-re emelkedett a 

talajvíz szintje. 

 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 



Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 
 
A többéves átlagok tekintetében a Dráva-menti síkság területén lévő két kút vízszintje az átlag 

alatti volt áprilisban. Drávaszabolcson 20 cm, Potonyban ennél nagyobb mértékű, 56 cm-es 

eltérés mutatkozott.  

A Belső-somogyi területen lévő Lad-gyöngyöspusztai és potonyi kutakban továbbra is a 

többéves átlagnál magasabb vízszintértékeket regisztráltunk. Lad-Gyöngyöspusztán 22, 

Mikén 35-cm-el az átlag fölötti volt a talajvíztükör szintje. 

 
        A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

 

Talajvízkút Április 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 
2014. Tárgyévi     

[cm] 
Eltérés a többévitől       

[cm] 

Drávaszabolcs 534 183 203 -20 

Potony 420 184 240 -56 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 375 353 22 

Mike 916 360 325 35 

 
Az áprilisi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán látható. 

Az ábra jól szemlélteti, hogy hasonlóan az előző hónaphoz, a talajvíztükör a Dráva-menti 

síkság középső területén a 200-400 cm, míg nyugati és keleti területén a 100-200 cm közötti 

mélységtartományban helyezkedett el. 

 
                        Forrás: OVF 
 


