
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2015 Október 

1. Meteorológiai értékelés 

 

2015 októberének országos területi átlaghőmérséklete az átlag körül alakult (9,8C°), nem volt 

ez másképpen a Dél-Dunántúlon sem. Ellenben csapadékból ebben a hónapban nagyon 

kijutott a térségnek. Kétszer, háromszor több csapadék hullott, mint az októberi sokéves átlag. 

A legnagyobb lehullott havi csapadékmennyiséget az igazgatóságunk területén lévő Nagyatád 

meteorológiai állomáson mérték (171mm). Itt egyébként előfordult napi 50 mm-t megközelítő 

csapadék is.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői:   

Folyók, patakok vízjárása 

Október hónapban a Dunán továbbra is az apadási tendencia volt a jellemző, ezért a folyó 

Mohács – Dunaszekcső közötti szakaszán lévő vízmércéinken a vízszintek elmaradtak a 

sokéves átlagtól.  

A Mura és a Felső-Dráva vízgyűjtő területén október 12 - október 16 között 171 mm 

csapadék esett. Az Alsó-Dráva vízgyűjtőjére 6 napos lehullott csapadék összeg elérte a 99 

mm-t. A csapadék hatására a Dráván és a Murán, a hónap közepén árhullámok indultak el.   

Az árhullám Őrtilosnál 264 cm, Barcsnál 290 cm, Szentborbásnál 375 cm, Drávaszabolcsnál 

423 cm-el tetőzött. Az árhullám az árvízi fokozatot nem érte el. 

 

 

 

 
 

 

 

A Duna vízállásai az általunk ellenőrzött szakaszokon alacsonyabbak, míg a drávaiak 

magasabbak voltak, mint a sokéves értékek ezen időszakban. 

 

 

 



 Az alábbi táblázatban az októberi  és a sokéves jellemzők láthatók, az átlagtól való eltéréssel.   

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés  cm 

Duna - Mohács 188 280 -92 

Duna - Dunaszekcső 176 278 -102 

Dráva - Őrtilos 46 49 -3 

Dráva - Barcs 64 72 -8 

Dráva - Szentborbás 147 95 55 

Dráva - Drávaszabolcs 201 135 66 

 

 

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

  

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 99 188 277 

Duna - Dunaszekcső 88 176 264 

Dráva - Őrtilos -152 46 264 

Dráva - Barcs -115 64 290 

Dráva - Szentborbás -32 147 375 

Dráva - Drávaszabolcs 16 201 423 

 

Az októberi havi vízhozam átlagok a Duna kivételével, általában meghaladták a sokéves 

átlagot.  

Állomás 

Vízhozam 

2015.10. hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1490 1742 

Dráva - Barcs 698 489 

Babócsai Rinya - Babócsa 5,06 3,022 

Karasica - Szederkény 0,472 0,345 

Kapos - Fészerlak 2,57 1,436 

 

 

Belvízi helyzet: 

 

Az igazgatóság területén október hónapban drávai és balatonlellei belvízrendszerekben volt 

belvízvédekezés. 

Talajvízszintek alakulása 

Októberben működési területünk jelentős részén - néhány kivételtől eltekintve - emelkedett a 

talajvízszint. 

Az alábbi táblázatban, a rendszeresen bemutatásra kerülő, kiemelt kutak elmúlt hónapban 

bekövetkezett vízszintváltozásait szemléltetjük. 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy október végére egyedül a Lad-gyöngyöspusztai állomáson 

(Belső-Somogy) következett be jelentéktelen, 1 cm-es vízszintsüllyedés. A másik három 

kútban a vízszint emelkedése volt megfigyelhető.  

A Dráva-menti síkság területén lévő Drávaszabolcs, illetve Potony állomásokon 50-60 cm 

közötti értéktartományú növekedés adódott. 



A Belső somogyi területeken kisebb volt a változás mértéke, Mikén csupán 8 cm-t emelkedett 

a talaj vízszintje. 

Talajvízszintek változása októberben 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 285 235 50 emelkedő 

Potony 349 291 58 emelkedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 360 361 -1 süllyedő 

Mike 427 419 8 emelkedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 



 

 

 



 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Október hónapban a Dráva-menti síkság területén ismét csak Potony térségében alakult ki az 

átlagnál alacsonyabb vízszint. Az előző hónapban mért értékhez képest az eltérés csökkent, 

így most mértéke 6 cm. Drávaszabolcson ezzel szemben 29 cm-rel továbbra is az átlag feletti 

volt a többlet.  

A Belső-somogyi területen Lad-Gyöngyöspuszta körzetében mutatkozott az átlag feletti 

legnagyobb eltérés, melynek értéke 48 cm. Mikén 8 cm-rel az átlag felett helyezkedett el a 

talajvíztükör. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Október 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2015. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 242 213 29 

Potony 420 268 274 -6 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 397 349 48 

Mike 916 405 397 8 

 

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

Az ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság legnagyobb területén a 200-400 cm, míg egy 

kisebb délnyugati részén a 100-200 cm mélységtartományba eső talajvízszint értékek voltak 

jellemzők. 



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


