Havi hidrometeorológiai tájékoztató
2014. február
1. Meteorológiai értékelés
A hónap eleje fagyokkal indult, de hamar felmelegedés kezdődött, és a hónap további
részében a szokásosnál enyhébb volt az időjárás. Országosan az enyhe január után ismét 3 °Cal volt magasabb a havi átlaghőmérséklet a sokéves átlagnál. Februárban az Igazgatóság
területén kétszer-háromszor több csapadék hullott le, mint szokott. Ez területi átlagban 80110 mm körüli csapadékot jelentett.

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői:
Folyók, patakok vízjárása
A hónapban a Dráva vízgyűjtőjén, miként a működési területünkön is jelentős
csapadéktevékenység volt. Ennek hatására árhullámok alakultak ki a folyón, illetve a
magyarországi vízfolyásainkon is.
A február közepén 10-től - 20-ig Dráva felső vízgyűjtőjén 100 mm-t, a Mura vízgyűjtőjén
pedig 30 mm-t meghaladó területi átlagú csapadék hullott. A Dráva alsó vízgyűjtőjén 35 mm
feletti csapadék esett. A Mura, de főleg a Felső-Dráva területein ebben az időszakban a
megszokott hó mennyiségénél lényegesen nagyobb hóvízkészlet (kb. 5,5 km3) halmozódott
fel az Őrtilos feletti szakaszon. A leesett csapadék egy része hó, másik része eső formájában
esett le. Az 1200-1300 méter alatti területekről az eső formájában leesett csapadék
árhullámokat indított el a Dráván. Az árhullámok megközelítették, de el nem érték a töltéssel
védett szakaszainkon az I. fokozatú védekezési szintet (Drávaszabolcs 430 cm).
Az alábbi ábrán a folyó magyar szakaszán lévő vízmércék vízállásai láthatóak:

A Duna további alpesi vízgyűjtőin lényegesen kevesebb csapadék esett, ami csak kis vízszint
emelkedést idézett elő a magyarországi folyószakaszon. A Duna vízállása a kisvízi
tartományban mozog.

Az igazgatóság területén, főleg a Ny-i Rinya vízgyűjtőn, illetve a Kapos vízgyűjtőn volt
jelentős a csapadéktevékenység. Ennek hatására a fenti vízfolyásokon az évszakhoz képest
nagy vízállások alakultak ki. A medrek teltsége a Babócsai Rinyán a 60 %-ot is meghaladta,
de problémát a víz nem okozott. A Nyugati Övcsatornán fordult elő 75 %-os mederteltség,
ami a Balaton magas vízállása és a csapadék együttes hatására alakult ki. A balatoni déli parti
területeken a Balatonba torkolló patakok szintén magas vízállással rendelkeztek.

A február hónap jellemző vízállásait (szélső és középértékek) az alábbi táblázat mutatja be:
Állomás
Duna Mohács
Duna Dunaszekcső
Dráva Őrtilos
Dráva Barcs
Dráva Szentborbás
Dráva Drávaszabolcs

Min. cm
217
206
-58
-61
22
67

Átlag cm
264
251
95
123
214
267

Max. cm
321
307
228
258
348
407

Az igazgatóság működési területén lévő folyók és vízfolyások vízhozamai a hónapban a
Dráva kivételével jelentősen elmaradtak a sokéves átlaguktól.

Állomás

Vízhozam
2014.02. hó
Sokéves átlag

Duna - Mohács
Dráva - Barcs
Babócsai Rinya - Babócsa
Karasica - Szederkény
Kapos - Fészerlak

m3/s
1860
860
8,69
0,703
3,34

m3/s
2179
340
5,219
0,684
1,984

Belvízi helyzet:
A csapadék hatására a balatoni öblözeteinkben jelentős a Balatonba befolyni nem tudó
vízmennyiség halmozódott fel. A társulatoktól az évben átvett szivattyútelepeinken is
folyamatos volt a védekezés.
A hónapban a DDVIZIG területén következő belvízi öblözeteken folytatódott védekezés:
védekezés
Belvízi öblözet
05.01 Drávamenti belvízvédelmi
öblözet
05.03 Balatonlellei belvízvédelmi
öblözet
Ordacsehi-Zardavári öblözet

elrendelés

átemelt víz
ezer m3

legnagyobb elöntött
terület ha

2014.02.15

730,35

30

2014.02.12
2014.02.12

354,78
336,96

28
85

Balatönöszödi öblözet
Szántódi öblözet
Zamárdi öblözet

2014.02.12
2014.02.12
2014.02.12

99,36
81,9
7,184

55
60
80

3. Talajvízszintek alakulása
Februárban az átlagot meghaladó, jelentős mennyiségű csapadék hullott igazgatóságunk
működési területére. Ennek hatására a talajvízkutakban számottevő vízszintemelkedés, - a
kutak feltöltődése volt megfigyelhető.
A legnagyobb emelkedés ebben a hónapban is a drávaszabolcsi talajvízkútban következett be.
A hónap elején mért 275 cm-es vízszintérték a hónap végére 175 cm-re változott, ami 100
cm-es növekedést jelentett. A potonyi kútban szintén nagymértékű, 78 cm-es
vízszintemelkedést regisztráltunk. Itt 339 cm-ről 261 cm-re növekedett a vízszint.
Lad-Gyöngyöspusztán 416 cm-ről 380 cm-re 36 cm-t, Mikén 417 cm-ről 369 cm-re 48 cm-t
emelkedett a talajvízszint.
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 február hónapban már csak a
potonyi kútnál mutatkozott jelentős, 59 cm átlag alatti eltérés. A drávaszabolcsi állomáson az
előző hónaphoz képest számottevően (40 cm-rel) csökkent a különbség, így már csak 2 cm-rel
az átlag alatti volt a vízszint.
A Belső-somogyi területen lévő Lad-gyöngyöspusztai és potonyi kutakban ezzel szemben a
többéves átlagnál magasabb vízszintértékeket regisztráltunk. Lad-Gyöngyöspusztán 8, Mikén
15-cm-el az átlag fölötti volt a talajvíztükör szintje.
A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek

Talajvízkút

Február
Mélysége
[cm]

Többévi
[cm]

2014. Tárgyévi
[cm]

Eltérés a többévitől
[cm]

Drávaszabolcs

534

188

190

-2

Potony

420

207

266

-59

Lad-Gyöngyöspuszta

568

400

392

8

Mike

916

387

372

15

Helye

A februári talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán látható.
Az ábra jól szemlélteti, hogy a talajvíztükör a Dráva-menti síkság középső területén a 200400 cm, míg nyugati és keleti peremterületén a 100-200 cm közötti mélységtartományban
helyezkedett el.

Forrás: OVF

