
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2016. március 

 

1. Meteorológiai értékelés 

Márciusban nagyjából az egész ország területén az átlaghoz közeli csapadékok hullottak le. 

Így volt ez nagyjából a DDVIZIG területén is. Ez alól kivételt a déli területeink jelentettek, itt 

mindenhol az átlag feletti eső esett. A havi átlaghőmérséklet 7 °C körül alakult, ami nagyjából 

másfél fokkal volt magasabb a szokásosnál.  

 

 
 



 
 

 



 

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Március hónapban a Duna és a Dráva vízjárása az ilyenkor szokásosnak megfelelően alakult 

(hó elején magasabb, hó végén alacsonyabb vízállás).  Egész hónapban az apadó tendencia a 

jellemző. A középvízszintek kicsit elmaradtak a sokéves átlagoktól, kivéve a Dráva alsó 

szakaszán ahol közép vízállások megegyeznek, illetve kissé meghaladták a sokéves átlagot.  

 

 

 
 

 

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

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés  cm 

Duna - Mohács 365 374 -9 

Duna - Dunaszekcső 353 403 -50 

Dráva - Őrtilos  -6 37 -43 

Dráva - Barcs 4 34 -30 

Dráva - Szentborbás 83 81 2 

Dráva - Drávaszabolcs 144 121 23 

 

 

 

 



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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 246 365 535 

Duna - Dunaszekcső 238 353 520 

Dráva - Őrtilos -85 -6 119 

Dráva - Barcs -79 4 149 

Dráva - Szentborbás -4 83 236 

Dráva - Drávaszabolcs 50 144 316 

 

Márciusban a havi vízhozam átlagok a folyóinkon és a kisvízfolyásokon szintén összhangban 

a havi csapadékértékekkel a sokéves átlagértékek körül mozogtak. 

 

Állomás 

Vízhozam 

2016.03. hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2440 2504 

Dráva - Drávaszabolcs 549 438 

Baranya cs. - Csikóstőttős 2,15 2,37 

Karasica - Szederkény 0,595 0,659 

Kapos - Fészerlak 2,02 1,994 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Az igazgatóság területén március hónapban a balatoni belvízrendszerbe öt szivattyútelepen 

volt belvízvédekezés, aminek során 2.670 ezer m
3
 víz lett a Balatonba emelve.

  
 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

A márciusban bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány, a működési területünkön 

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

szemléltetjük. 

 

A Dráva-menti síkság területén a drávaszabolcsi kútban 17, a potonyi kútban 1 cm-es 

vízszintsüllyedést regisztráltunk. 

 

A Belső somogyi területeken lévő két állomáson ezzel szemben emelkedett a vízszint. Lad-

Gyöngyöspusztán 20, Mike körzetében 31 cm-rel volt magasabban a talajvízszint a hónap 

végén. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2016. március 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 165 182 -17 csökkenő 

Potony 196 197 -1 csökkenő 

Lad-Gyöngyöspuszta 334 314 20 emelkedő 

Mike 378 347 31 emelkedő 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

 

 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

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

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony térségében 40-50, Lad-Gyöngyöspuszta és Mike térségében 30-65 

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

A pontos érékeket az alábbi táblázat tartalmazza. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Március 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2016. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 161 115 46 

Potony 420 175 132 43 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 368 307 61 

Mike 916 359 324 35 

 



A márciusi 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. április 


