
           Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
                                          

2014. március 
 
1. Meteorológiai értékelés 

 
A meleg csapadékos februárt a szintén meleg, de nagyon csapadékszegény március követte. 
Szinte az egész ország területén kevesebb hullott a sokéves átlagnál. A Dél-Dunántúli 
térségben sem volt ez másképp, itt észlelőink a szokásos csapadékértékeknek csak mintegy a 
felét, harmadát mérték.  A havi átlaghőmérséklet országosan közel 4 °C-kal volt magasabb a 
sokéves átlagnál.     
 

 

 

 



 

 

 

 



2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői: 
 
Folyók, patakok vízjárása 
 
A február végén - március elején leesett csapadék miatt a Balatonba befolyó vízfolyásokon 
nagy vízhozamok alakultak ki, melynek hatására a Balaton vízszintje 130 cm-re emelkedett 
(üzemi vízszint 110 cm). A viharos É-ÉNy-i szél a közvetlen vízparti területeken kiöntéseket 
okozott, illetve a mélyebb területekről a víz nem tudott a tóba befolyni. Így március első két 
hetében vízkár elhárítási munkákat is kellett a Balaton déli vízgyűjtőjén végezni.  
A hónapban a Dráva vízjárása az ilyenkor szokásoshoz képest magasabban alakult. Ez az 
Alpokban felhalmozódott és erősen olvadásnak indult hótömegnek köszönhető. 

 
  
A Duna alpi vízgyűjtőjén kevés csapadék esett, így csak kis vízjárás változás jellemezte a 
folyót. A Duna vízállása 1 méterrel az átlag alatt volt a hónapban. 

 
 
A kisvízfolyásainkat, kivéve a Balatonba befolyókat, szintén az évszaknak megfelelő, átlagos 
vízjárás jellemezte. 
 
 
 
 



A március hónap jellemző vízállásait (szélső és középértékek) az alábbi táblázat mutatja be: 
 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna Mohács 217 264 322 

Duna Dunaszekcső 176 215 261 

Dráva Őrtilos -29 48 131 

Dráva Barcs -4 74 163 

Dráva Szentborbás 95 167 250 

Dráva Drávaszabolcs 161 223 298 

 
Az igazgatóság működési területén lévő folyók és vízfolyások vízhozamai a hónapban a Duna 
és Dráva kivételével (a Dunán az átlag alatti, a Dráván átlag feletti) a sokéves átlag körül 
mozogtak.  
  

Vízhozam 
2014.03. hó Sokéves átlag Állomás 

m3/s m3/s 

Duna - Mohács 1670 2517 

Dráva - Barcs 697 411 

Babócsai Rinya - Babócsa 4,79 5,2 
Karasica - Szederkény 0,488 0,659 
Kapos - Fészerlak 1,87 1,99 

 
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 a következő belvízi öblözeteken folytatódott védekezés: 
 

védekezés   

öblözet elrendelés megszüntetés 
átemelt víz 

március ezer m3 
legnagyobb elöntött 

terület ha 

05.01 Drávamenti belvízvédelmi öblözet 2014.02.15 2014.03.03 105,3 20 

05.03 Balatonlellei belvízvédelmi öblözet 2014.02.12 2014.03.28 430,9 20 

Ordacsehi-Zardavári  öblözet 2014.02.12 2014.03.28 601,2 80 

Balatönöszödi öblözet 2014.02.12 2014.03.28 175,0 51 

Szántódi öblözet 2014.02.12 2014.03.21 22,5 51 

Zamárdi öblözet 2014.02.12 2014.03.21 5,7 74 

Gerechát 2014.03.18 2014.03.22 131,0 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Talajvízszintek alakulása 
 
Márciusban a rendelkezésre álló adatok alapján az ország egészére, így működési területünkre 
is az átlagosnál kevesebb csapadék hullott. A talajvízszint-megfigyelő kutak többségének 
vízjárására a leürülés, míg kisebb hányadára a feltöltődés folyamata volt jellemző.  
A tájékoztatóban szereplő kutak vízszintváltozásai az alábbiak szerint alakultak. 
Az előző hónapokkal ellentétben a legnagyobb süllyedés márciusban a drávaszabolcsi kútban 
következett be. A hónap elején mért 176 cm-es vízszintérték a hónap végére 232 cm-re 
változott, ami 56 cm-es csökkenést jelentett. A potonyi kútban szintén vízszintsüllyedést 
regisztráltunk. Itt 261 cm-ről 281 cm-re 20 cm-t csökkent a vízszint. 
A múlt havi értékekhez képest lényegesen kisebb volt a vízszintemelkedés mértéke a másik 
két kútban. Lad-Gyöngyöspusztán 380 cm-ről 367 cm-re 13 cm-t, Mikén 365 cm-ről 346 cm-
re 19 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 március hónapban ugyancsak 
a potonyi kútnál mutatkozott jelentős, bár a februári 59 cm-es értéknél kisebb, 43 cm átlag 
alatti eltérés. A drávaszabolcsi állomáson az előző hónapban még 2 cm-rel az átlag alatti volt 
a vízszint, azonban márciusban már 4 cm-rel a többéves átlagot meghaladó érték mutatkozott. 
A Belső-somogyi területen lévő Lad-gyöngyöspusztai és potonyi kutakban továbbra is a 
többéves átlagnál magasabb vízszintértékeket regisztráltunk. Lad-Gyöngyöspusztán 29, 
Mikén 57-cm-el az átlag fölötti volt a talajvíztükör szintje, ami a februári adatokhoz képest 
jelentős emelkedést mutat. 
 
 
        A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

 

Talajvízkút Március 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 
2014. Tárgyévi     

[cm] 
Eltérés a többévitől       

[cm] 

Drávaszabolcs 534 174 170 4 

Potony 420 181 224 -43 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 388 359 29 

Mike 916 372 315 57 

 
A márciusi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán látható. 
Az ábra jól szemlélteti, hogy 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 
 


