
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2017. november 

1. Meteorológiai értékelés 

Novemberben a Dunántúl az átlagnál csapadékszegényebb volt. Bár némely állomásunkon 

átlag feletti csapadékot mértünk (Királyegyháza, Mernye, Nagyatád), összességében 

elmaradtak az értékek az átlagostól. A havi átlaghőmérséklet 6°C körül alakult a Dél-

Dunántúlon, ami körülbelül 1,5 – 2 °C-kal volt magasabb a sokéves havi átlagnál.   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

November hónapban a dunai vízállások fél méterrel meghaladták a novemberi sokéves 

értékeket, de a drávai vízállások továbbra is sokéves értékek alatt maradtak. 

 
 

 
 

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

 

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 324 282 42 

Dráva - Őrtilos -35 52 -87 

Dráva - Barcs -37 66 -103 

Dráva - Szentborbás 35 115 -80 

Dráva - Drávaszabolcs 87 149 -62 

 

 



 

A novemberi jellemző vízállásokat (szélső- és középértékeket) az alábbi táblázat mutatja be. 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 268 324 408 

Dráva - Őrtilos -106 -35 71 

Dráva - Barcs -102 -37 73 

Dráva - Szentborbás -27 35 143 

Dráva - Drávaszabolcs 31 87 186 

 
Novemberben a Duna mohácsi átlagos vízhozama több, mint 400 m

3
/s-mal meghaladta a 

sokéves értéket.  

A Dráván és a kis vízfolyásokon a novemberi vízhozamok elmaradtak a sokéves átlagoktól.  

 

Állomás 

Vízhozam 

2017.11 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2180 1765 

Dráva - Barcs 440 507 

Babócsai Rinya-Babócsa 2,36 3,893 

Karasica - Szederkény 0,338 0,533 

Baranya - Csikóstőttős 0,539 1,280 

Kapos- Fészerlak 1,92 2,0 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén a november hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban a novemberben bekövetkezett talajvízszint változásokat, néhány a 

működési területünkön elhelyezkedő és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei alapján 

szemléltetjük. 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy ebben a hónapban süllyedő és emelkedő tendencia is 

meghatározta a kutak vízszintváltozásának alakulását. 

A Dráva-menti síkság területén, Drávaszabolcson 12 cm-t, Potony körzetében 2 cm-t süllyedt 

a vízszint.  

Belső Somogy térségében ezzel szemben emelkedő vízszintértékek adódtak. A nagybajomi 

kútban 10 cm-t, míg a mikei kútban 5 cm-t nőtt a talaj vízszintje. 

 

 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2017. november 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 301 313 -12 süllyedő 

Potony 377 379 -2 süllyedő 

Nagybajom 279 269 10 emelkedő 

Mike 465 460 5 emelkedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 



Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

November hónapban a tájékoztatóban bemutatásra kerülő állomások mindegyikénél továbbra 

is hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

A legnagyobb hiány az előző hónapokhoz hasonlóan ismét Potony térségében jelentkezett, 

melynek értéke 67 cm-rel a többéves átlag alatt alakult. Drávaszabolcs területén is számottevő 

volt a csökkenés, itt 46 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör a többéves 

átlaghoz viszonyítva. 

Nagybajom és Mike körzetében is süllyedés mutatkozott, melynek értéke 21, illetve 28 cm-re 

adódott. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút November 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2017. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 230 276 -46 

Potony 420 263 330 -67 

Nagybajom 373 220 241 -21 

Mike 916 403 431 -28 

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

Az ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területének jelentős részén a 200-400 cm 

közötti mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör, míg egy kisebb északnyugati 

területrészén 400-600 cm közötti vízszintértékek is előfordultak. 

  

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


