Havi hidrometeorológiai tájékoztató
2014. május
1. Meteorológiai értékelés
A május hónap egy a térségünkben kimélyülő mediterrán ciklon miatt a szokásosnál jóval
csapadékosabb volt. A Baranya és a Tolna megyei állomásainkon az átlagos májusi értékek
két – háromszorosát mérték észlelőink. A legtöbb csapadékot, mintegy 185 mm-t a Dráva
menti Drávasztárán mértük. Viszonylag kevesebb, de azért az átlagtól kissé több csapadékot
mértünk a Somogy megyei csapadékmérő állomásainkon. Térségünkben a havi
átlaghőmérséklet ha nem is sokkal, de alatta maradt a szokásos értéknek.

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői:
Folyók, patakok vízjárása
Májusban a Dél-dunántúl területén lényegesen több csapadék esett, mint sokéves átlag. A kis
vízfolyásokon és a folyóinkon a havi középvízhozamok meghaladták a sokéves havi
átlagokat.
A hó közepén május 15-től - 18-ig a bécsi medencében hullott csapadék hatására a Dunán
kisebb árhullám vonult le. A folyó Mohácson május.22-én 667 cm-el tetőzött, ami 33 cm-el
az I. fok (700cm) alatt volt.

A Dráva vízjárása szintén a sokéves átlag felett alakult. Ez az Alpokban felhalmozódott és
erősen olvadásnak indult hótömegnek volt köszönhető.

A májusi 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
250
242
21
73
167
242

Átlag cm
414
406
91
135
225
298

Max. cm
667
664
212
258
345
421

Májusban a Dél-dunántúl területén lényegesen több csapadék esett, mint sokéves átlag. A kis
és a nagy vízfolyásainkon (Dunát kivéve) a havi vízhozamok meghaladták a sokéves havi
átlagokat.
.
Állomás
Duna - Mohács
Dráva - Barcs
Babócsai Rinya - Babócsa
Karasica - Szederkény
Kapos - Fészerlak

Vízhozam
2014.05. hó
Sokéves átlag
m3/s
2770
877
4,23
2,31
1,77

m3/s
2891
695
3,507
0,485
1,598

Belvízi helyzet:
A május hónapban csak a Dráva menti belvízrendszerbe volt belvízi védekezés a DDVIZIG
területén.

3. Talajvízszintek alakulása
Májusban a síkvidékek legnagyobb részén, így a Dráva-menti síkság területén is emelkedett a
talajvíztükör. Az emelkedés mértékében azonban lényeges különbségek mutatkoztak.
Jelentősebb, 50-100 cm közötti változások csak a Dráva-menti síkság területén alakultak ki.
A tájékoztatóban szereplő talajvízkutak közül Drávaszabolcs és Potony állomásokon
emelkedett, míg Lad-Gyöngyöspuszta és Mike állomásokon süllyedt a talajvíztükör. A hónap
folyamán a legnagyobb mértékű vízszintemelkedés a potonyi kútban volt megfigyelhető,
melynek során 279 cm-ről 237 cm-re nőtt a vízszint, ami összességében 42 cm-es feltöltődést
jelentett. Drávaszabolcson azonos jellegű, de ennél lényegesen kisebb volt a változás mértéke.
Itt a hónap elején regisztrált 200 cm-ről 7 cm-es növekedést követően a hónap végére193 cm-t
mértünk.
Lad-Gyöngyöspuszta és Mike területén közel azonos mértékben csökkent a vízszint. A
nagyobb leürülés Mikén adódott, ahol 365 cm-ről 371 cm-re 6 cm-t süllyedt a talajvíz szintje.
A Lad-gyöngyöspusztai figyelőkútban némileg kisebb, 4 cm-es csökkenést regisztráltunk.
Ennek megfelelően 365 cm-ről 369 cm-re változott a vízszint a hónap folyamán.

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek.

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve

A többéves átlagok májusban mind a négy figyelőkút tekintetében pozitív irányú eltérést
mutattak. A legnagyobb különbségek a Dráva-menti síkság területén lévő drávaszabolcsi és
potonyi kutakban mutatkoztak. Drávaszabolcson 66 -, Potonyban 34 cm-rel haladta meg a
vízszint a többéves átlagot.
A Belső-somogyi területen levő Lad-gyöngyöspusztai és potonyi figyelőkutakban egyaránt 18
cm-rel az átlag felett helyezkedett el a talajvíztükör.
A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek

Talajvízkút

Május
Mélysége
[cm]

Többévi
[cm]

2014. Tárgyévi
[cm]

Eltérés a többévitől
[cm]

Drávaszabolcs

534

191

125

66

Potony

420

199

165

34

Lad-Gyöngyöspuszta

568

371

353

18

Mike

916

355

337

18

Helye

A májusi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán látható. Az
ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság legnagyobb területén a talajvíztükör a 100-200
cm, míg északnyugati körzetében a 200-400 cm közötti mélységtartományban helyezkedett el.

Forrás: OVF

