
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2017. március  

 Meteorológiai értékelés 

Márciusban az átlagnál kevesebb csapadék hullott az ország területén. Átlagot, illetve azt 

meghaladó csapadékot szinte csak a Duna vonalában mértek. A Dél-dunántúlon nyugat felé 

egyre kevesebb csapadék hullott. A legkevesebb csapadékot Balatonlellén (13 mm), míg a 

legtöbbet Pécsváradon (53 mm) mértük. A havi átlaghőmérséklet 9 °C körül alakult, ami      

3-4 °C-al több a márciusi átlagnál. 

 

 

 
 

 

 



 
 

2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

A márciusi vízállások elmaradtak a sokéves átlagtól. A dunai vízállások 13 cm-rel, a drávai 

vízszintek a folyó magyar szakaszán 100-120 cm voltak kisebbek, mint az ebben az 

időszakban előforduló sokéves márciusi értékek. 

A hónap közepétől két kisebb árhullám vonult le a Dunán, ami a hónap második felében 

kialakult enyhébb (hóolvadás az Alpokban) és csapadékosabb időnek volt köszönhető. 



 
 

A Dráván a hónap elején volt magasabb a vízállás, de alapvetően itt lényegesen a sokéves 

átlag alatt volt. 

 
 

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

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 390 403 -13 

Dráva – Őrtilos -85 37 -122 

Dráva – Barcs -87 34 -121 

Dráva – Szentborbás -22 81 -103 

Dráva - Drávaszabolcs 28 121 -93 

 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 308 390 536 

Dráva – Őrtilos -125 -85 -46 

Dráva – Barcs -122 -87 -46 

Dráva – Szentborbás -58 -22 20 

Dráva - Drávaszabolcs -11 28 83 

 



A márciusi vízhozamok a Dunán a hónap 2. felében jelentkező enyhe, csapadékos időnek 

köszönhetően kissé meghaladták a sokéves átlagokat, de a Dráván és a kisebb vízfolyásokon a 

csapadék hiánya miatt több helyen jelentősen elmaradtak attól. 

 

Állomás 

Vízhozam 

2017.03 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2580 2504 

Dráva - Barcs 329 418 

Babócsai R. - Babócsa 2,42 5,247 

Karasica - Szederkény 0,700 0,709 

Baranya - Csikóstőttős 1,89 2,357 

 

A Duna vízgyűjtőn hóban tárolt vízkészlet a sokéves minimumot épp meghaladja (3,67 km
3
). 

 

 
A Dráva felső vízgyűjtőn lévő hóban tárolt készlet, a sokéves minimumon található.  

A hóolvadásból kialakuló jelentős árhullám sem a Dunán, sem a Dráván nem valószínű. 

 

 



Belvízi helyzet 

 

 

Az igazgatóság működési területén március hónapban balatoni belvízrendszerekben volt 

belvízvédekezés. 

 

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 táblázat adataiból kitűnik, hogy a hónap során a kutak vízszintváltozására többségében 

emelkedő tendencia volt jellemző. 

 A Dráva-menti síkság területén a drávaszabolcsi kútban 15 cm-es süllyedést regisztráltunk, 

ezzel szemben a potonyi állomáson 7 cm-t emelkedett a vízszint. 

A Belső-somogyi területen Lad-Gyöngyöspuszta és Mike körzetében 0-15 cm-es osztásközbe 

sorolható a hónap során bekövetkezett emelkedés mértéke. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2017. március 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 199 214 -15 süllyedő 

Potony 288 281 7 emelkedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 397 387 10 emelkedő 

Mike 405 390 15 emelkedő 

 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 



 

 

 

 



 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Március hónapban többnyire hiány mutatkozott a tájékoztatóban bemutatásra kerülő 

állomásokon a többéves átlagok tekintetében. 

A legnagyobb hiány Potony térségében jelentkezett, 50 cm-rel a többéves átlag alatt. 

Drávaszabolcs területén 9 cm-rel magasabban helyezkedett el a talajvíztükör a többéves 

átlagoz viszonyítva. 

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

közötti értéktartományba esett. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Március 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2017. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 160 151 9 

Potony 420 178 228 -50 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 369 378 -9 

Mike 916 360 366 -6 

 

A márciusi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása a következő ábrán 

látható. Az ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területén 200-400 cm közötti, de 

egyes jelentősebb nagyságú területrészein 100-200 cm közötti mélységtartományú értékek 

voltak jellemzők. 



 

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


