
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2015. Február 

1. Meteorológiai értékelés 

Az idei év második hónapja az átlagtól némileg melegebb és csapadékosabb volt. A csapadék 

egy része a hónap elején hó formájában hullott le. 

 

 



 

 

 

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői: 

Folyók, patakok vízjárása 

Február hónap élein hó és hónap végén csapadék okozták egy vízszintemelkedést a Duna és a 

Dráva folyókon. A Dunán és Dráván a hónap során az átlagok körül mozogtak a vízállások.  



 
 

 
A kisebb vízfolyásokon február 23-25-éig a 15mm körül területi átlag csapadékok gyors 

lefolyású kis árhullámokat okoztak.   

 

 
 

 

 

 

 

 



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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 277 317 369 

Duna - Dunaszekcső 267 303 352 

Dráva - Őrtilos -93 -31 102 

Dráva - Barcs 28 69 211 

Dráva - Szentborbás -62 -17 119 

Dráva - Drávaszabolcs 88 135 275 

 

 

 

A februári vízhozamok némileg meghaladták a sokéves átlagokat. 

 

Vízhozam 
2015.01. hó Sokéves átlag Állomás 

m3/s m3/s 

Duna - Mohács 2140 2179 

Dráva - Barcs 477 349 

Babócsai Rinya - Babócsa 11,6 5,219 

Karasica - Szederkény 1,05 0,684 

Kapos - Fészerlak 3,36 2,023 

 
 
Belvízi helyzet: 
 
A DDVIZIG területén február hónapban is nagy problémát okozott a belvíz. A Kölked-Bédai 

és a Balatoni belvízrendszerben volt belvízvédekezés. Elöntött terület 323 ha. 

3. Talajvízszintek alakulása 

A tájékoztatóban szereplő talajvízkutak február hónapban bekövetkezett vízállásváltozásait az 

alábbi táblázat szemlélteti. A hónap végére a Dráva-menti síkság területén elhelyezkedő két 

kútban a vízszint csökkenése, míg a Belső-somogyi térség kútjai esetében a vízszint szinte 

azonos mértékű emelkedése volt megfigyelhető.  
 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása februárban 

Vízszint [cm] 
Állomás 

Hónap eleje Hónap vége 
Eltérés Δ [cm] 

A változás 
jellege 

Drávaszabolcs 111 138 -27 csökkenő 

Potony 157 163 -6 csökkenő 

Lad-Gyöngyöspuszta 332 293 39 emelkedő 

Mike 306 266 40 emelkedő 

 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

 

 



 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása továbbra is számottevő hatást gyakorolt a sokéves 

vízszintek alakulására. Február hónapban is hasonlóan az előző hónapok adataihoz, 

valamennyi itt felsorolt kút esetén jelentősen az átlag feletti értékeket mértünk.  

A Dráva-menti síkság területén Drávaszabolcs és Potony térségében közel 1 méter volt az 

eltérés; Drávaszabolcson 93, míg Potonyban 88 cm-rel az átlag feletti értékek adódtak.  

A Belső-somogyi területen Mike körzetében 1 métert meghaladó eltérést regisztráltunk; 124 

cm. Lad-Gyöngyöspusztán 90 cm-rel a többéves átlag felett helyezkedett el a talajvíztükör. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Február 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2015. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 176 83 93 

Potony 420 200 112 88 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 389 299 90 

Mike 916 376 252 124 

 



A februári talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán látható. 

Síkvidékeink legnagyobb részén a talajvíztükör február hónapban is a 200-400 cm közötti 

mélységtartományban helyezkedett el. Ugyanakkor jelentősen emelkedett azon területek 

aránya, amelyeken a talajvíztükör 100-200 cm mélységben volt mérhető. Az ábra tanúsága 

szerint, a Dráva-menti síkság legnagyobb területére is e mélységtartomány volt jellemző. A 

terület középső és déli részén azonban nőtt az ennél magasabb helyzetű, 50-100 cm közötti 

tartományban elhelyezkedő talajvíztükör területének nagysága. 

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


