
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2016. december 

1. Meteorológiai értékelés 

Az idei decemberben nagyon kevés csapadék hullott. Egyes állomásainkon egyáltalán nem, 

vagy csak minimális mennyiséget tudtak mérni észlelőink. Nagyatádon mértük a legtöbb 

csapadékot, azonban ez is mindössze 7 mm volt. Ugyanakkor a december 1-2 °C-kal 

hidegebb volt az átlagosnál. 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

A decemberi csapadékhiány nagyon jól tükröződik a dunai és drávai decemberi havi 

vízjárásokban.  Azok megközelítették az ebben az időszakban jellemző vízállásokat, de  még 

mindig elmaradtak a sokéves átlagtól. A dunai vízállások 120 cm-rel, a drávai vízszintek a 

folyó felső szakaszán 120-100 cm-rel, míg az alsó szakaszán 50 cm-rel voltak kisebbek, 

mint az ebben az időszakban előforduló sokéves decemberi értékek. 

 
 

 

 
 

 

 

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

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 199 319 -120 

Dráva - Őrtilos -82 31 -113 

Dráva - Barcs -87 36 -123 

Dráva - Szentborbás -8 91 -98 

Dráva - Drávaszabolcs -5 43 -48 

 

 

 

 

 



A decemberi jellemző vízállásokat (szélső és középértékek) az alábbi táblázat mutatja be: 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 160 199 250 

Dráva - Őrtilos -165 -82 -2 

Dráva - Barcs -140 -87 -15 

Dráva - Szentborbás -57 -8 58 

Dráva - Drávaszabolcs -5 43 111 

 

 

A havi vízhozamok hasonlóan, mint a vízállások, jelentősen elmaradtak a sokéves átlagoktól. 

 

Állomás 

Vízhozam 

2016.12. hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1540 1877 

Dráva - Barcs 329 427 

Babócsai R. - Babócsa 1,49 4,55 

Karasica - Szederkény 0,419 0,597 

Kapos - Fészerlak 1,35 2,389 

 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Az igazgatóság működési területén decemberi hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

A decemberben bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány, a működési területünkön 

elhelyezkedő és az adott területre jellemző kút vízszintértékei alapján az alábbi táblázatban 

szemléltetjük. 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a Dráva-menti síkság, illetve a Belső-Somogy területén is 

süllyedő tendencia, azaz a kutak leürülése figyelhető meg a hónap folyamán, melynek értéke a 

0-30 cm-es értéktartományba esik. 

A legnagyobb mértékű csökkenést a drávaszabolcsi kútban regisztráltuk, ami 26 cm-t 

jelentett. 

A másik három állomás esetén a csökkenés mértéke a 0-5 cm-es értékhatáron belül adódott.  

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása decemberben 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 233 259 -26 süllyedő 

Potony 320 322 -2 süllyedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 392 397 -5 süllyedő 

Mike 410 411 -1 süllyedő 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

 

 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

December hónapban az előző hónaphoz hasonlóan, többlet és hiány egyaránt előfordult a 

tájékoztatóban bemutatásra kerülő állomásokon a többéves átlagok tekintetében. 

Potony térségében jelentkezett a legnagyobb hiány, 33 cm-rel a többéves átlag alatt. 

Drávaszabolcs területén csupán 2 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör a 

többéves átlagoz viszonyítva. 

Lad-Gyöngyöspuszta és Mike körzetében közel azonos értékű többlet mutatkozott, ami a 15-

20 cm közötti értéktartományba esett. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút December 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2016. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 208 210 -2 

Potony 420 240 273 -33 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 397 382 15 

Mike 916 394 378 16 

 



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

Az ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területének jelentős részén 200-400 cm közötti 

mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör, de kisebb nyugati peremvidéki 

körzeteiben 100-200 cm közötti mélységtartományú értékek is előfordultak. 

 

 

  Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2017. január 


