
           Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
                                          

2015. Január 
 

1. Meteorológiai értékelés 

 

Az év első hónapja az átlagtól lényegesen, közel 3 °C-al melegebb volt. A hónap során a Dél-

Dunántúlon a szokásosnál mintegy harmadával több csapadék hullott, ennek jelentős része hó 

formájában.    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői: 
 

Folyók, patakok vízjárása 
 
Január közepén a Duna felső vízgyűjtőire jelentősebb mennyiségű csapadék hullott, 1500 m 

alatt eső formájában. A lehullott csapadék és az olvadás miatt kisebb árhullám vonult le a 

Dunán. A Dráván a hónap során az átlagtól kissé nagyobb vízállásokat lehettet észlelni.  A 

kisebb vízfolyásokon átlagos, vagy az átlagtól némileg magasabb vízállásokat észleltünk.  

 



 
 

 
 

 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 231 421 659 

Duna - Dunaszekcső 216 407 653 

Dráva - Őrtilos -126 -22 58 

Dráva - Barcs -81 -10 85 

Dráva - Szentborbás 11 77 177 

Dráva - Drávaszabolcs 76 139 244 

 

 



 

A januári vízhozamok némileg meghaladták a sokéves átlagokat. 

 

Vízhozam 
2015.01. hó Sokéves átlag Állomás 

m3/s m3/s 

Duna - Mohács 2810 2022 

Dráva - Barcs 491 357 

Babócsai Rinya - Babócsa 7,06 4,47 

Karasica - Szederkény 0,99 0,6 

Kapos - Fészerlak 2,57 2,12 

 
 
Belvízi helyzet: 
 
A DDVIZIG területén január hónapban a Kölked-Bédai és a Balatoni belvízrendszerben volt 

belvízvédekezés. 

 
 
3. Talajvízszintek alakulása 
 

Januárban a rendelkezésre álló adatok szerint az átlagot meghaladó csapadék hullott az ország 

területére, így a DDVIZIG területére is.  

Ennek megfelelően a tájékoztatóban szereplő talajvízkutak vízállásváltozását az alábbi 

táblázat mutatja:  

 

 
A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2015. január 

Vízszint [cm] 
Állomás 

Hónap eleje Hónap vége 
Eltérés Δ [cm] 

A változás 
jellege 

Drávaszabolcs 193 113 80 emelkedő 

Potony 181 157 24 emelkedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 349 333 16 emelkedő 

Mike 326 307 19 emelkedő 

 

 
 A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

 
Az elmúlt időszak csapadékos időjárása számottevő hatást gyakorolt a sokéves vízszintek 

alakulására. Január hónapban hasonlóan az előző hónapok adataihoz, valamennyi itt felsorolt 

kút esetén jelentősen az átlag feletti értékeket mértünk. A Dráva-menti síkság területén 

Potony térségében közel 1 méter volt az eltérés - 98 cm - míg Drávaszabolcson 74 cm-rel 

mértünk magasabb értéket. A Belső-somogyi területen Mike körzetében regisztráltunk 1 

méter közelében lévő eltérést - 94 cm-t. Lad-Gyöngyöspusztán 69 cm-rel a többéves átlag 

felett helyezkedett el a talajvíztükör. 

 

 
A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

 

Talajvízkút Január 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2015. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 199 125 74 

Potony 420 216 118 98 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 399 330 69 

Mike 916 388 294 94 

 



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

elmúlt hónapban növekedett azon síkvidéki területek aránya, amelyeken a talajvíz a 100-200 cm 

mélységtartományban helyezkedett el. Az ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság 

legnagyobb területén jellemzően a 100-200, míg kisebb északnyugati körzetében a 200-400 

cm közötti mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör. A terület középső részén 

ennél magasabb helyzetű (50-100 cm) talajvíztükör is előfordult. 

 

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


