
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2016. február 

1. Meteorológiai értékelés 

A február nagyon csapadékos volt. A Dunántúl déli része országos viszonylatban még a 

legkevésbé csapadékos területek közé tartozott, de még itt is közel kétszer annyi csapadék 

hullott le, mint amennyi általában februárban szokott. Az Igazgatóság területén a legtöbb 

Somogyban, míg a legkevesebb az Ormánságban esett. A havi középhőmérséklet helyenként 

elérte a 6 °C-ot amely jelentősen akár 3-5 °C-al is meghaladta a szokványos értéket.  

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Februári jelentős csapadékok, a magas balatoni vízszint és főleg erős széllökések miatt 

veszélyes helyzet alakult ki a Balaton déli partjainál. A viharos szélre a tó vízfelszíne több 

deciméteres kilengéssel reagált. Fonyód térségében előfordultak 60 cm-t meghaladó 

hullámmagasságok is. 

 

 

 



A Dunán a hó elején és a végén is levonult egy-egy kisebb árhullám. A középvízszintek 

meghaladták a sokéves átlagokat. A Dráva folyón lényegesen magasabbak voltak a 

vízszintek, mint januárban, ennek ellenére a középvízszintek egy kicsit elmaradtak a sokéves 

átlagoktól.  

 

 

 
 

 

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

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés  cm 

Duna - Mohács 455 369 86 

Duna - Dunaszekcső 450 352 98 

Dráva - Őrtilos  -15 10 -25 

Dráva - Barcs  -22 3 -25 

Dráva - Szentborbás 58 52 6 

Dráva - Drávaszabolcs 109 92 17 

 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 236 455 607 

Duna - Dunaszekcső 238 450 603 

Dráva - Őrtilos -138 -15 153 

Dráva - Barcs -140 -22 164 

Dráva - Szentborbás -66 58 251 

Dráva - Drávaszabolcs -16 109 298 

 



 

Februárban a havi vízhozam átlagok a jelentős csapadék miatt a folyókon és a 

kisvízfolyásokon is meghaladták sokéves átlagos értékeket. 

 

Állomás 

Vízhozam 

2016.02. hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 3010 2175 

Dráva - Barcs 470 340 

Baranya cs. - Csikóstőttős 3,07 2,317 

Karasica - Szederkény 0,715 0,684 

Kapos - Fészerlak 2,77 2,023 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Az igazgatóság területén február hónapban a balatoni belvízrendszerbe öt szivattyútelepen 

volt belvízvédekezés, aminek során 1.696 ezer m
3
 vizet szivattyúztunk a Balatonba.

  
 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

A tájékoztató meteorológiai részében ismertetésre került, hogy februárban az átlagot 

jelentősen meghaladó csapadék hullott az ország területére. 

A beszivárgó csapadék hatására a működési területünkön elhelyezkedő valamennyi 

talajvízkútban jellemzően emelkedett a vízszint. 

Az alábbi táblázatban feltüntetett kutak vízszintváltozására is az emelkedő tendencia, a 

feltöltődés folyamata volt jellemző.  

A Dráva-menti síkság területén a drávaszabolcsi kútban 50, a potonyi kútban 39 cm-es 

vízszintemelkedést regisztráltunk. 

A Belső somogyi területeken ennél kisebb volt a növekedés mértéke. Lad-Gyöngyöspusztán 

19, Mike körzetében 5 cm-rel volt magasabban a talajvízszint a hónap végén. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2016. február 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 215 165 50 emelkedő 

Potony 235 196 39 emelkedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 352 333 19 emelkedő 

Mike 402 397 5 emelkedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 



 

 

 

 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Február hónapban a Dráva-menti síkság és a Belső-Somogy területén is jellemzően többlet 

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony térségében 30-40, Lad-Gyöngyöspuszta és Mike térségében 10-60 

cm közötti értéktartománnyal a többéves átlagot meghaladóan helyezkedett el a talajvíztükör. 

A pontos érékeket az alábbi táblázat tartalmazza. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Február 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2016. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 173 142 31 

Potony 420 197 161 36 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 384 333 51 

Mike 916 375 362 13 

 

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

Az ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területének jelentős részén a 100-200 cm, míg 



kisebb ÉNy-i körzetében a 200-400 cm mélységtartományba eső talajvízszint értékek voltak 

jellemzők. 

 

  Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2016. február 


