
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2015. Április 

1. Meteorológiai értékelés 

Áprilisban az ország területén jelentősen kevesebb csapadék esett a szokásosnál. Talán az 
országban egyedül az Igazgatóság területén található Drávaszabolcson hullott az átlagnak 
megfelelő mennyiség. Április 28-án egy igen heves zivatar során, mintegy 61 mm-t 
mértünk. A havi átlaghőmérséklet 11 °C körül volt a Dél-Dunántúlon, ami csak egy 
kicsivel több az átlagnál.   
 

 
 
 

 
 

 



 

 



2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői: 

Folyók, patakok vízjárása 

 A dunai és drávai vízállások a hónapban szintén a felső vízgyűjtők alacsony hóvízkészletei és 
a kevés csapadék miatt jóval az átlagok alatt mozogtak. Csak a hónap elején esett csapadék 
hatására a Dunán észleltünk kisebb vízszintemelkedést.  
 
 
 
 

 

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

 
Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 294 401 518 

Duna - Dunaszekcső 287 395 509 

Dráva - Őrtilos -99 -45 35 

Dráva - Barcs -97 -45 16 

Dráva - Szentborbás -18 34 95 

Dráva - Drávaszabolcs 26 78 135 

 
 
 



Az április havi vízhozamok a kisvízfolyásokon is (Karasica kivételével) elmaradtak a sokéves 
átlagtól.  
  

Vízhozam 
2015.04. hó Sokéves átlag Állomás 

m3/s m3/s 

Duna - Mohács 2640 2903 

Dráva - Barcs 411 622 

Babócsai Rinya - Babócsa 3,17 4,067 
Karasica - Szederkény 0,614 0,546 

Kapos - Fészerlak 1,36 1,804 

 
 
Belvízi helyzet: 
 
Az igazgatóság területén a hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 
Talajvízszintek alakulása                           

Áprilisban az átlagosnál kevesebb csapadék hullott térségünkre. Egyedül Drávaszabolcs 
területén volt jelentősebb zivatar a hónap folyamán.  

A tájékoztatóban szereplő talajvízkutak április hónapban bekövetkezett vízállásváltozásait az 
alábbi táblázat szemlélteti.  

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a hónap végére valamennyi kútban a vízszint csökkenése, a 
kutak leürülése volt megfigyelhető. A legkisebb mértékű süllyedést (-1 cm) Lad-
Gyöngyöspusztán, míg a legnagyobb mértékűt (-32 cm) Potony állomáson regisztráltuk. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása áprilisban 

Vízszint [cm] 
Állomás 

Hónap eleje Hónap vége 
Eltérés Δ [cm] 

A változás 
jellege 

Drávaszabolcs 177 194 -17 csökkenő 

Potony 189 221 -32 csökkenő 

Lad-Gyöngyöspuszta 271 272 -1 csökkenő 

Mike 298 325 -27 csökkenő 

 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 



 

 

 

 

 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Április hónapban hasonlóan az előző hónapok adataihoz, valamennyi itt felsorolt kút esetén 
az átlag feletti értékeket mértünk. Két kút (Lad-Gyöngyöspuszta, Mike) esetén jelentős volt az 
átlag feletti eltérés. 
A Dráva-menti síkság területén, Drávaszabolcs és Potony térségében egységesen 20-25 cm 
közötti tartományban volt a többlet; Drávaszabolcson 20, míg Potonyban 24 cm-rel az átlag 
feletti értékek adódtak.  
A Belső-somogyi területen Lad-Gyöngyöspuszta körzetében 1 métert meghaladó eltérést 
regisztráltunk; 105 cm. Mikén 75 cm-rel a többéves átlag felett helyezkedett el a talajvíztükör.  

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Április 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2015. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 181 161 20 

Potony 420 182 158 24 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 362 257 105 

Mike 916 355 280 75 



Az áprilisi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán látható. 
Az ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság legnagyobb területére a 100-200, míg egy 
kisebb ÉNY-i részére a 200-400 cm mélységtartomány volt a jellemző. 

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


