
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2015. December 

 

1. Meteorológiai értékelés 

Az idén decemberben a hónap időjárását egy tartósan a térségünkben táborozó anticiklon 

határozta meg. A szokásos csapadéknak csak a töredéke hullott le. A legtöbb havi csapadékot 

Kaposváron mértük, de ennek mennyisége sem érte el még a 10 mm-t sem. Ugyanakkor a 

havi középhőmérsékletek jelentősen (2-3 °C-kal) meghaladták az ilyenkor szokásosat.  

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

December hónapban a nagy folyóinkon, a Dunán és a Dráván a csapadék hiánya miatt végig 

kisvizes időszak volt a jellemző. Vízállási átlagok a Dunán 1,3 m-rel elmaradtak a sokévestől. 

A Dráván az Őrtilosi állomáson 2014.12.31-én 7:00 órakor -170cm vízállást észleltünk ami 2 

cm-el kisebb volt mint az eddigi észlelt legkisebb vízállás. A Dráván decemberi átlag 

vízállása néhány szakaszon (pl. Barcsi állomásom) másfél méterrel alacsonyabb volt, mint a 

sokéves átlag.  

 

 



 
 

 

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

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés  cm 

Duna - Mohács 182 317 -135 

Duna - Dunaszekcső 180 312 -132 

Dráva - Őrtilos -99 33 -132 

Dráva - Barcs -115 33 -148 

Dráva - Szentborbás -36 82 -114 

Dráva - Drávaszabolcs 12 120 -108 

 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 110 182 364 

Duna - Dunaszekcső 108 180 364 

Dráva - Őrtilos -170 -99 -20 

Dráva - Barcs -159 -115 -54 

Dráva - Szentborbás -74 -36 18 

Dráva - Drávaszabolcs -19 12 61 

 

 

A decemberi havi vízhozam átlagok a nagy és a kisvízfolyásokon is jelentősen elmaradtak 

sokéves átlagos értékektől. 

 

Állomás 

Vízhozam 

2015.12. hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1470 1806 

Dráva - Barcs 258 508 

Baranya cs. - Csikóstöttös 0,549 1,7 

Karasica - Szederkény 0,387 0,464 

Kapos - Fészerlak 1,42 2,015 

 

 

 

 

 



Belvízi helyzet 

 

Az igazgatóság területén december hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

 
Decemberben a működési területünkön bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány 

jellemző kút vízszintértékei alapján az alábbi táblázatban szemléltetjük. 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy az elmúlt hónapban az itt feltüntetett kutak mindegyikében 

csökkent a vízszint. 

A Dráva-menti síkság területén a drávaszabolcsi kútban 22, a potonyi kútban 5 cm-es 

vízszintsüllyedést regisztráltunk. 

A Belső somogyi területeken azonos mértékű volt a csökkenés, ennek megfelelően Lad-

Gyöngyöspuszta és Mike körzetében is 4 cm-t süllyedt a talaj vízszintje. 

Talajvízszintek változása decemberben 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 237 259 -22 süllyedő 

Potony 286 291 -5 süllyedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 364 368 -4 süllyedő 

Mike 415 419 -4 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 



 

 

 

 



 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

December hónapban a Dráva-menti síkság területén 0-5 cm közötti értéktartományú hiány, 

míg a Belső-somogyi területen 0-50 cm közötti értéktartományú többlet mutatkozott a 

többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony térségében egyaránt 2 cm-rel a többéves átlag alatti vízszintértékek 

adódtak. Ezzel szemben Lad-Gyöngyöspusztán 45, Potony körzetében 9 cm-rel a többéves 

átlagot meghaladóan helyezkedett el a talajvíz szintje. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút December 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2015. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 208 210 -2 

Potony 420 238 240 -2 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 398 353 45 

Mike 916 395 386 9 

 

A decemberi 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, 2016. január 


