
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2016. Április 

 

1. Meteorológiai értékelés 

A havi középhőmérséklet április hónapban 12-13 °C körül alakult a Dél-Dunántúlon, ami az 

átlagnál másfél-két fokkal volt magasabb. Csapadék viszont jelentősen kevesebb hullott az 

ilyenkor megszokottnál. Észlelőink 12-30 mm csapadékot jelentettek, amely körülbelül 

harmada a sokéves átlagnak.  

 

  

 
 



 
 



 
 

 

 

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Április hónapban a Duna és a Dráva vízjárása a kismértékű havi csapadék miatt közép és 

kisvízi tartományában mozgott. A Dunán közel 2 m-rel, a Dráván 1m-rel voltak kisebbek a 

középvizek, mint a sokéves átlagok. A Duna-Dráva felső vízgyűjtőin a téli kevés hóban tárolt 

vízkészlet miatt elmaradtak a tavaszi nagy árhullámok. 

 

 



 
 

 

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

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 292 477 -185 

Duna - Dunaszekcső 285 462 -177 

Dráva - Őrtilos  -19 71 -90 

Dráva - Barcs -15 80 -95 

Dráva - Szentborbás 58 139 -81 

Dráva - Drávaszabolcs 104 165 -61 

 

 

 

 

     Az áprilisi jellemző vízállásokat (szélső és középértékek) az alábbi táblázat mutatja be: 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 246 292 351 

Duna - Dunaszekcső 238 285 346 

Dráva - Őrtilos -94 -19 52 

Dráva - Barcs -68 -15 44 

Dráva - Szentborbás -14 58 115 

Dráva - Drávaszabolcs 68 104 156 

 

Áprilisban a havi vízhozam átlagok a folyóinkon és a kisvízfolyásokon a csapadék átlagokhoz 

hasonlóan nagy mértékben elmaradták a sokéves átlagtól. 

 

Állomás 

Vízhozam 

2016.04. hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2000 2900 

Dráva - Barcs 489 544 

Babócsai R. - Babócsa 2,06 4,579 

Karasica - Szederkény 0,242 0,546 

Kapos - Fészerlak 0,978 1,788 

 

 

Belvízi helyzet 

 



Az igazgatóság területén április hónapban nem volt belvízvédekezés.
 
 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az áprilisban 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 40-50 cm közötti értéktartományú vízszintsüllyedés 

mutatkozott. A drávaszabolcsi kútban 47, a potonyi kútban 43 cm-t csökkent a vízszint. 

 

A Belső somogyi területen 0-20 cm közötti értéktartományban adódott a változás mértéke. 

Lad-Gyöngyöspusztán nem volt eltérés a hónap eleji és hó végi értékek között, de Mike 

körzetében 20 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el a talajvízszint a hónap végére. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása áprilisban 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 182 229 -47 csökkenő 

Potony 198 241 -43 csökkenő 

Lad-Gyöngyöspuszta 314 314 0 stagnál 

Mike 347 367 -20 csökkenő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 



 

 

 

 



 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

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

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony térségében közel azonos értékkel 8, illetve 7 cm-el, Lad-

Gyöngyöspuszta és Mike térségében 56, valamint 27 cm-el a többéves átlagot meghaladóan 

helyezkedett el a talajvíztükör. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Április 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2016. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 180 172 8 

Potony 420 182 175 7 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 356 300 56 

Mike 901 353 326 27 

 

Az áprilisi 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. május 


