
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2017. December 

1. Meteorológiai értékelés 

Decemberben szinte az egész ország területén az átlag feletti csapadékot mértek a csapadék 

állomások. Így volt ez a DDVIZIG meteorológiai állomásain is, ahol körülbelül 30 

százalékkal volt több a csapadék az ilyenkor szokásosnál. A havi átlaghőmérséklet 3 °C körül 

alakult, ez az érték pedig jelentősen, mintegy 2 – 4 °C-kal haladta meg az ilyenkor szokásos 

hőmérsékleteket.    

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

December hónapban a dunai vízállások fél méterrel haladták meg a decemberi sokéves 

értékeket. A drávai vízállások a felső szakaszon (Őrtilos-Barcs) továbbra is a sokéves értékek 

alatt maradtak, viszont az alsó szakaszon (Drávaszabolcs térsége) a vízszintek kicsivel 

meghaladták a sokéves értékeket. A hónap közepén a két nagy folyónkon kisebb árhullám 

alakult ki, az alpi területek olvadása miatt. 

 
 

 
 

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

Állomás Átlag cm Sokéves átlag cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 314 269 45 

Dráva - Őrtilos 3 55 -52 

Dráva - Barcs 12 68 -56 

Dráva - Szentborbás 86 89 -3 

Dráva - Drávaszabolcs 144 122 22 



 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 262 314 376 

Dráva - Őrtilos -110 3 224 

Dráva - Barcs -102 12 228 

Dráva - Szentborbás -23 86 300 

Dráva - Drávaszabolcs 39 144 348 

 
Decemberben a Dunán, a Dráván és a kis vízfolyásokon mért átlagos vízhozamok 

meghaladták a decemberi sokéves értéket.  

 

Állomás 

Vízhozam 

2017.11 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2120 1956 

Dráva - Barcs 563 426 

Babócsai Rinya-Babócsa 5 4,5 

Karasica - Szederkény 0,678 0,597 

Baranya - Csikóstőttős 1,97 1,62 

Kapos- Fészerlak 3,58 2,35 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén a decemberi hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban a decemberben 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 feltöltődő tendencia jellemezte a kutak 

vízszintváltozásának alakulását. 

A Dráva-menti síkság területén, Drávaszabolcson 41, Potony körzetében 22 cm-t emelkedett a 

vízszint.  

A Belső Somogy térségén lévő két kút körzetében közel azonos mértékben nőtt a talajvíztükör 

szintje. A nagybajomi kútban 27-, míg a mikei kútban 31 cm-rel magasabb vízszintértéket 

regisztráltunk a hónap végén. 

 

 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2017. december 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 309 268 41 emelkedő 

Potony 379 357 22 emelkedő 

Nagybajom 266 239 27 emelkedő 

Mike 460 429 31 emelkedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 



Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

December 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 76 cm-rel a többéves átlag alatt alakult. Drávaszabolcs területén az előző 

hónaphoz viszonyítva kevésbé volt számottevő a csökkenés, itt 25 cm-rel alacsonyabban 

helyezkedett el a talajvíztükör. 

Nagybajom és Mike körzetében is csökkent a hiány a korábbi hónaphoz képest a többéves 

átlagok tekintetében. Ennek megfelelően 3, illetve 22 cm-es eltérés adódott. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút December 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2017. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 249 274 -25 

Potony 420 293 369 -76 

Nagybajom 373 248 251 -3 

Mike 916 426 448 -22 

A decemberi 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, 2018. január 


