
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2017. január 

1. Meteorológiai értékelés 

Az ország többségében kevesebb csapadék hullott a januári átlagnál. Így volt ez az 

Igazgatóság területén is, bár egyes állomásokon az átlagnál több csapadékot mértünk. A 

csapadék nagy része hó formájában hullott le, és a tartós fagynak köszönhetően a lehullott hó 

a hónap jelentős részében meg is maradt. A január a megszokottnál lényegesen hidegebb volt, 

annak ellenére, hogy a Dél-Dunántúl az enyhébb időjárású területek közé tartozott itt is 3-4  

°C-al alacsonyabbak voltak a havi átlaghőmérsékletek. 

 

 
 

 

 



2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

 

 

 

A januári rendkívüli tartós hideg időjárásnak és az alacsony vízállásoknak köszönhetőn a 

Dunán és a Dráván jégképződés alakult ki. A Duna mohácsi szakaszán 40-50%-os zajlást 

észleltünk, a Dráván az alsó szakaszon (Drávaszabolcs, Gyűrűspuszta) 60-70%-os zajlás is 

előfordult. Utoljára 2012-ben észleltünk jégjelenséget a Dráván. Januárban új negatív 

vízállásrekordot jegyeztünk fel a folyón, január 10-én 14 órakor az Őrtilosi állomáson -175 

cm vízállást regisztráltunk, ami 7 cm-el kisebb volt, mint az addig mért legkisebb vízállás (-

168 cm 2000.02.26). A dunai vízállások 170 cm-rel voltak alacsonyabbak, mint az ebben 

az időszakban előforduló sokéves januári értékek. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

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

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 157 329 -172 

Dráva - Őrtilos -119 -39 -80 

Dráva - Barcs -133 -33 -100 

Dráva - Szentborbás -52 33 -85 

Dráva - Drávaszabolcs 2 96 -94 

 

 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 104 157 217 

Dráva - Őrtilos -175 -119 -65 

Dráva - Barcs -164 -133 -102 

Dráva - Szentborbás -85 -52 -23 

Dráva - Drávaszabolcs -31 2 13 

 

 

A havi vízhozamok hasonlóan a vízállásokhoz jelentősen elmaradták a sokéves átlagoktól. 

 

Állomás 

Vízhozam 

2017.01 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1350 2106 

Dráva - Barcs 235 354 

Babócsai R. - Babócsa 1,21 4,378 

Karasica - Szederkény 0,319 0,724 

Baranya - Csikóstőttős 0,510 1,802 

 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Az igazgatóság működési területén decemberi hónapban nem volt belvízvédekezés. 



3. Talajvízszintek alakulása 

A januárban bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány, a működési területünkön 

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

szemléltetjük. 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a Dráva-menti síkságon emelkedő és süllyedő, míg Belső-

Somogy területén süllyedő tendencia, azaz a kutak leürülése volt megfigyelhető a hónap 

folyamán. 

A drávaszabolcsi kútban 4 cm emelkedést regisztráltuk, ezzel szemben a másik három 

állomáson a vízszint csökkenése következett be, melynek mértéke a 0-10 cm-es értékhatáron 

belül adódott.  

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2017. január 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 260 256 4 emelkedő 

Potony 323 324 -1 süllyedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 396 401 -5 süllyedő 

Mike 411 420 -9 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 



 

 

 

 



Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

December hónapban az előző hónaphoz hasonlóan, többlet és hiány egyaránt előfordult a 

tájékoztatóban bemutatásra kerülő állomásokon a többéves átlagok tekintetében. 

Potony térségében jelentkezett a legnagyobb hiány, 56 cm-rel a többéves átlag alatt. 

Drávaszabolcs területén 18 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör a többéves 

átlagoz viszonyítva. 

Lad-Gyöngyöspuszta és Mike körzetében kismértékű többlet mutatkozott, mely a 0-10 cm 

közötti értéktartományba esett. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Január 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2017. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 198 216 -18 

Potony 420 219 275 -56 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 393 386 7 

Mike 916 387 384 3 

 

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

ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területének csaknem egészén 200-400 cm közötti 

mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör, csupán egy kisebb nyugati peremvidéki 

körzetében fordult elő 100-200 cm közötti mélységtartományú érték. 

 

  Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2017. február 


