
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2015. Március 

1. Meteorológiai értékelés 

A hónap térségünkben az átlagnál (6,5 °C) kissé melegebb és csapadékszegényebb volt. 

 

 



 

 

 

 



 

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői: 

Folyók, patakok vízjárása 

A Dunán és Dráván a hónap során a felsőbb vízgyűjtők alacsonyabb hóvízkészletei miatt 

jóval az átlagok alatt mozogtak a vízállások. Csak a hónap elején leesett csapadék hatására 

észleltünk kisebb vízszintemelkedéseket.  

 

 

 
 

 



 
 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 275 325 421 

Duna - Dunaszekcső 265 316 411 

Dráva - Őrtilos -125 -65 37 

Dráva - Barcs -102 -55 59 

Dráva - Szentborbás -23 27 149 

Dráva - Drávaszabolcs 28 85 216 

 

 

 

A március havi vízhozamok a kis vízfolyásokon azonban még mindig nagyobbak voltak, mint 

a sokéves átlagok, a hozamok nagy része még a telített talajokból pótlódott. 

 

  

Vízhozam 
2015.03. hó Sokéves átlag Állomás 

m3/s m3/s 

Duna - Mohács 2190 2508 

Dráva - Barcs 390 416 

Babócsai Rinya - Babócsa 6,86 5,205 

Karasica - Szederkény 1,04 0,659 

Kapos - Fészerlak 2,33 1,990 

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

az összes balatoni belvízrendszerben volt belvízvédekezés. Az elöntött terület körülbelül 400 

hektár volt. 



2. Talajvízszintek alakulása 

Márciusban az átlagosnál némileg kevesebb csapadék hullott térségünkre. Emiatt a kutak 

többségének vízszintváltozására a leürülés folyamata volt jellemző. 

A tájékoztatóban szereplő talajvízkutak március hónapban bekövetkezett vízállásváltozásait 

az alábbi táblázat szemlélteti. A táblázat adataiból kitűnik, hogy a hónap végére már csak 

Lad-Gyöngyöspuszta területén regisztráltunk emelkedő vízszintértékeket, a többi kútban a 

már említett csökkenő tendencia volt megfigyelhető.  

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása márciusban 

Vízszint [cm] 
Állomás 

Hónap eleje Hónap vége 
Eltérés Δ [cm] 

A változás 
jellege 

Drávaszabolcs 137 177 -40 csökkenő 

Potony 163 187 -24 csökkenő 

Lad-Gyöngyöspuszta 292 270 22 emelkedő 

Mike 267 296 -29 csökkenő 

 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 



 

 

 

 

 



Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Március 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 egységesen fél méter 

körüli volt az eltérés; Drávaszabolcson 57, míg Potonyban 51 cm-rel az átlag feletti értékek 

adódtak.  

A Belső-somogyi területen Mike körzetében 1 métert meghaladó eltérést regisztráltunk; 113 

cm. Lad-Gyöngyöspusztán 109 cm-rel a többéves átlag felett helyezkedett el a talajvíztükör. 

Itt is megfigyelhető, hogy az átlag feletti eltérés közel azonos mértékű mindkét kút esetén. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Március 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2015. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 166 109 57 

Potony 420 178 127 51 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 374 265 109 

Mike 916 362 249 113 

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

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

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

legnagyobb területére a 100-200 mélységtartomány volt jellemző. A terület középső és déli 

részén azonban ennél magasabb helyzetű, 50-100 cm közötti tartományban elhelyezkedő 

talajvíztükör is kialakult. 



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


