
           Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
                                          

2014. Szeptember 

 

 
 

Dráva Szentborbás 2014.09.20 

 

 

1. Meteorológiai értékelés 

 

A csapadékos augusztus után a szeptember is rendkívül csapadékos volt egy hosszan a 

térségünkben tartózkodó ciklon következtében. A csapadék zöme záporokból, zivatarokból 

származott, a legtöbb a Dráva mentén, illetve Külső-Somogyban hullott. Az Igazgatóság 

kezelésében lévő meteorológiai állomások közül a legkevesebb csapadékot Villányban (86 

mm), míg a legtöbb csapadékot Siófokon (212 mm) mértük.  A Dél-Dunántúlon a havi 

átlaghőmérsékletek körülbelül az évszaknak megfelelően alakultak. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői: 
 

Folyók, patakok vízjárása 
Szeptember hónapban a Dráván két árhullám vonult le egymás után.  

Az első árhullám a Murán harmad, míg a Dráván másod fok közeli vízszinteket 

eredményezett. Ez az árhullám még nem vonult le teljesen a folyón, mikor 50 % feletti 

mederteltségre érkezett a hó közepi csapadékból kialakuló újabb víztömeg. E két tényező 

hatására alakult ki az elmúlt 40 év legnagyobb drávai árhulláma.  
A Mura és a Dráva esetében hasonlóság mutatkozik abban, hogy a „közbenső” 

részvízgyűjtők szerepe a szokottnál jóval erősebb volt, a vízrendszer szlovén, horvát 

területeiről érkezett igen jelentős, mintegy 500 m3/s vízhozam igen jelentős mértékben 

hozzájárult a kialakuló hidrológiai helyzethez. 

A Dráva esetében nem megkerülhető a szlovén, horvát szakaszokon található erőművek 

vízeresztésének a kérdése sem. Az árhullám levonulásának befolyásolását ebben az esetben 

megnehezítette az oldalról érkező, a szokottnál jóval nagyobb vízmennyiség, melynek 

következtében az eresztett vízhozamokat csak kismértékben tudták csökkenteni. Ez viszont 

esetünkben azzal az előnnyel járt, hogy a Dráva árhulláma megelőzte a Muráét, ugyanis az 

utóbbiról a maximális vízhozamnak a torkolathoz való érkezésének időszakában a Dubrava-i 

erőmű jórészt már csak 800-850 m3/s vízmennyiséget engedett át (szemben a korábban 

másfél napon keresztül érvényes 1300 m3/s feletti értékkel). Ez a tény jelentősen hozzájárult 

ahhoz, hogy a Dráva magyar szakaszán kialakuló vízszintek nem döntöttek rekordokat.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

A vízrendszeren lévő vízrajzi állomásokon a két árhullám során alábbi tetőzések alakultak ki: 

 

Állomásnév 
tetőző 

vízállás 
[cm] 

Dátum Idő 
LNV 
 [cm] 

∆ 
"0" pont 

[mBf.] 

Mura - Letenye 418 2014.09.04 6:00 514 -96 137,86 

Dráva - Őrtilos 307 2014.09.04 14:00 476 -169 125,94 

Dráva - Vízvár-Heresznye 642 2014.09.06 5:00 új állomás  - 101,195 

Dráva - Barcs 352 2014.09.06 18:00 618 -266 98,14 

Dráva - Szentborbás 436 2014.09.06 22:00 634 -198 94,74 

Dráva - Drávaszabolcs 478 2014.09.08 8:00 596 -118 86,76 

Fekete-víz - Kémes 301 2014.09.08 9:00 366 -65 89,46 

 

 

Állomásnév 
tetőző 

vízállás 
[cm] 

Dátum Idő 
LNV 
 [cm] 

∆ 
"0" pont 

[mBf.] 

Mura - Letenye 555 2014.09.15 22:00 514 41 137,86 

Dráva - Őrtilos 439 2014.09.16 5:00 476 -37 125,94 

Dráva - Vízvár-Heresznye 806 2014.09.17 9:00 új állomás  - 101,195 

Dráva - Barcs 507 2014.09.18 4:00 618 -111 98,14 

Dráva - Szentborbás 577 2014.09.18 9:00 634 -57 94,74 

Dráva - Drávaszabolcs 586 2014.09.19 17:00 596 -10 86,76 

Fekete-víz - Kémes 425 2014.09.19 18:00 366 59 89,46 

    

A Duna vízjárását a hónapban a Drávával ellentétben, csak a középvizet meghaladó  

vízállások jellemezték. 

 
 

A szeptemberi rendkívüli csapadékok miatt a kisvízfolyásokon is sokfelé alakultak ki heves, 

gyors lefolyású árhullámok 

A Kis-Koppányon az ádándi felszíni vízrajzi állomásunkon a vízállás meghaladta az eddig 

észlelt legnagyobb (LNV) szintet. (régi LNV = 342 cm, új LNV=363cm) 



 
 

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

 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna Mohács 326 493 605 

Duna Dunaszekcső 317 475 593 

Dráva Őrtilos 20 199 439 

Dráva Barcs 27 267 507 

Dráva Szentborbás 118 357 577 

Dráva Drávaszabolcs 177 421 586 

 

Szeptemberi vízhozamok jóval meghaladták a sokéves átlagokat. 

 

Vízhozam 
2014.09. hó Sokéves átlag Állomás 

m3/s m3/s 

Duna - Mohács 3260 2002 

Dráva - Barcs 1340 495 

Babócsai Rinya - Babócsa 12,5 2,165 

Karasica - Szederkény 1,24 0,279 

Kapos - Fészerlak 4,35 1,347 

 
 
Belvízi helyzet: 
 
A DDVIZIG területén szeptemberi hónapban a Balaton D-i parton, illetve a Dráva menti 

belvízrendszerbe volt belvíz védekezés. 

 
 
3. Talajvízszintek alakulása 
 

Szeptemberben a működési területünkön lévő talajvízkutak vízszintváltozására a növekedő 

tendencia volt a jellemező. 

 



Drávaszabolcson a hónap elején mért 290 cm-es érték a hónap végére 238 cm-re változott, 

ami 52 cm-es növekvést jelentett. Lad-Gyöngyöspuszta területén ugyancsak 24 cm-t 

meghaladó növekvést regisztráltunk.  

Potony, valamint Mike térségében és nagymértékű talajvízszint-emelkedés mutatkozott. A 

potonyi figyelőkútban 309 cm-ről 190 cm-re 119 cm-t, a mikei kútban 407 cm-ről 341 cm-re 

66 cm-t nőtt a vízszint. 
 

 

 

 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek.  

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

 
A többéves átlagok szeptemberbe valamennyi itt felsorolt kút esetében pozitív irányú eltérést 

mutattak. A Dráva-menti síkság területén Drávaszabolcs és Potony körzetében 58, ill. 113 

cm-el, a Belső-somogyi területen Lad-Gyöngyöspuszta és Mike térségében 9, valamint 64 

cm-el helyezkedett el magasabban a talajvíztükör. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

 

Talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Talajvízkút Szeptember 

Helye 
Mélysége       

[cm] 

Többévi       

[cm] 

2014. 

Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       

[cm] 

Drávaszabolcs 534 261 203 58 

Potony 420 271 158 113 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 400 391 9 

Mike 916 407 343 64 

     

     

     

Megjegyzés:     

     
Csőkiállás a terepszinttől 

    

Drávaszabolcs: 38 cm    

Potony: 48 cm    

Lad Gyöngyöszpuszta: 13 cm    

Mike: 31 cm 
 
   

     

A táblázatban megadott érték: regisztrált (mért) érték − a csőkiállás !  

 

A szeptemberi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán 

látható. Az ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területén jellemzően a 200-400 cm, 

míg nyugati körzetében a 100-200 cm közötti mélységtartományban helyezkedett el a 

talajvíztükör. 

 

 
                Forrás: OVF 
 


