
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2015 November 

1. Meteorológiai értékelés 

 

Dél-Baranyában a novemberben lehulott csapadékmennyiség jelentősen, mintegy harmadával, 

felével elmaradt a szokásostól. Ugyanakkor a havi átlaghőmérséklet két-három fokkal is 

magasabb volt az ilyenkor megszokottnál. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

November hónapban a nagy folyóinkon, a Dunán és a Dráván az ebben az időszakban 

megszokott kisvizes időszak volt a jellemző. A hónap végén, a Dunán kismértékű 

vízszintemelkedést észleltük, ennek ellenére a vízállások jóval elmaradtak a sokéves átlagtól. 

 

 
 

 



 

 

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

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 148 288 -140 

Duna - Dunaszekcső 140 279 -139 

Dráva - Őrtilos -61 55 -116 

Dráva - Barcs -61 70 -131 

Dráva - Szentborbás 17 114 -97 

Dráva - Drávaszabolcs 70 150 -80 

 

 

A novemberi jellemző vízállásokat (szélső és középértékek) az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 99 148 246 

Duna - Dunaszekcső 98 140 243 

Dráva - Őrtilos -138 -61 29 

Dráva - Barcs -117 -61 18 

Dráva - Szentborbás -33 17 96 

Dráva - Drávaszabolcs 27 70 148 

 

A novemberi havi vízhozam átlagok kisvízfolyások esetén is elmaradtak sokéves 

átlagértékektől. 

 

Állomás 

Vízhozam 

2015.11. hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1300 1806 

Dráva - Barcs 375 508 

Baranya cs. Csikóstöttös 0,679 1,7 

Karasica - Szederkény 0,387 0,464 

Kapos - Fészerlak 1,78 2,015 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Az igazgatóság területén november hónapban a Balaton-menti belvízrendszereken volt 

belvízvédekezés. 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

 
Novemberben a működési területünkön bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány 

jellemző kút vízszintértékei alapján az alábbi táblázatban szemléltetjük. 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy az elmúlt hónapban csak kismértékű vízszintváltozást 

regisztráltunk. 

A Dráva-menti síkság területén lévő Drávaszabolcs, illetve Potony állomásokon 0-5 cm 

közötti értéktartományú növekedés adódott. 

A Belső somogyi területeken Lad-Gyöngyöspuszta körzetében 3 cm-t süllyedt, ezzel szemben 

Mikén 3 cm-t emelkedett a talajvíz szintje. 



Talajvízszintek változása novemberben 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 236 236 0 stagnál 

Potony 291 287 4 emelkedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 361 364 -3 süllyedő 

Mike 418 415 3 emelkedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

 



 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

November hónapban valamennyi itt felsorolt kút esetén az átlagot meghaladó vízszinteket 

regisztráltunk.  

A Dráva-menti síkság területén a 10-30 cm közötti, a Belső-somogyi területen 15-50 cm 

közötti értéktartományba esett a többlet. A legnagyobb eltérés Lad-Gyöngyöspuszta 

körzetében mutatkozott, melynek értéke 49 cm, míg Potony térségében 14 cm-rel a többéves 

átlag fölött helyezkedett el a talajvíztükör. 

 



 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút November 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2015. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 230 204 26 

Potony 420 257 243 14 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 397 348 49 

Mike 916 402 384 18 

 

A novemberi 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 két 

kisebb délnyugati körzetében a 100-200 cm mélységtartományba eső talajvízszint értékek 

voltak jellemzők. 

 

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


