
           Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
                                          

2014. December 
 

1. Meteorológiai értékelés 

 

Az év utolsó hónapja az átlagnál lényegesen melegebb volt (+2,7 °C). Karácsonyig az egész 

országban az átlaghőmérsékletek jóval meghaladták a szokásos értékeket, a legmagasabb 

hőmérsékletet Drávaszabolcson mérték (17,2 °C), amely egyben új hőmérsékletrekord lett. 

Karácsony körül gyorsan megváltozott az időjárásunk, az ország nagy részén havazott. A 

legnagyobb hóvastagságokat a Dél-Dunántúlon lehetett mérni (pld.: Kölked 22cm, 

Drávaszabolcs  15cm). A csapadékmennyiség tekintetében átlagosnak mondható az idei 

december, egyetlen állomásunkról sem jelentettek az átlagostól lényegesen eltérő adatokat. A 

hónap elején ónos eső, a hónap közepén zivatarok, jégeső, melegrekord, majd havazás 

színesítette az időjárást.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői: 
 

Folyók, patakok vízjárása 
A decemberi átlagos csapadék a nagy és kis vízfolyásokon átlagos, az időszakra jellemző 

vízjárást alakított ki. 

A Duna és a Dráva vízállásai a közepes vízállás tartományban mozogtak.   

 

 
 

 

December hónap jellemző vízállásait (szélső és középértékek) az alábbi táblázat mutatja: 

 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna Mohács 255 295 336 

Duna Dunaszekcső 239 281 324 

Dráva Őrtilos -71 19 128 

Dráva Barcs -52 43 166 

Dráva Szentborbás 35 135 261 

Dráva Drávaszabolcs 94 194 325 

 

 

 

 

 

 



A decemberi vízhozamok némileg meghaladták a sokéves átlagokat. 

 

Vízhozam 
2014.12. hó Sokéves átlag Állomás 

m3/s m3/s 
Duna - Mohács 2020 1880 

Dráva - Barcs 622 430 

Babócsai Rinya - Babócsa 5,18 4,577 

Karasica - Szederkény 0,867 0,548 

Kapos - Fészerlak 2,57 2,417 

 
 
Belvízi helyzet: 
 
A DDVIZIG területén december hónapban a Balaton D-i partján került sor belvízvédekezésre. 

 
3. Talajvízszintek alakulása 
 

Decemberben az átlagosnak megfelelően alakult a hidrológiai helyzet térségünkben.  

A tájékoztatóban szereplő talajvízkutak vízállásváltozását az alábbi táblázat mutatja:  

 

 
A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

 

Talajvízszintek változása decemberben 

Vízszint [cm] 
Állomás 

Hónap eleje Hónap vége 
Eltérés Δ [cm] 

A változás 
jellege 

Drávaszabolcs 215 193 22 emelkedő 

Potony 178 182 -4 csökkenő 

Lad-Gyöngyöspuszta 359 349 10 emelkedő 

Mike 325 327 -2 csökkenő 
 

 

 

 

 A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

 
Az elmúlt hónapok csapadékos időjárása a többéves átlagok alakulására továbbra is 

számottevő hatást gyakorolt. December hónapban hasonlóan a novemberi adatokhoz, 

valamennyi itt felsorolt kút esetén jelentősen az átlag feletti értékeket mértünk. A Dráva-

menti síkság területén Potony térségében 1 métert is meghaladó volt az eltérés, 115 cm, míg 

Drávaszabolcson 66 cm-rel mértünk magasabb értéket. A Belső-somogyi területen Mike 

körzetében regisztráltunk 1 métert meghaladó eltérést, 106 cm. Lad-Gyöngyöspusztán 62 cm-

rel a többéves átlag felett helyezkedett el a talajvíztükör. 

 

 
A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

 

Talajvízkút December 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2014. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 208 142 66 

Potony 420 238 123 115 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 403 341 62 

Mike 916 396 290 106 
 

 

A decemberi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán látható. 

Az ábra tanúsága szerint a Dráva-menti síkság legnagyobb területén jellemzően a 100-200, 

míg kisebb északnyugati körzetében a 200-400 cm közötti mélységtartományban helyezkedett 

el a talajvíztükör. A terület középső részén ennél magasabb helyzetű (50-100 cm) 

talajvíztükör is előfordult. 



 
                    Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2015. január                         


