
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2018. február 

1. Meteorológiai értékelés 

Februárban az ország északnyugati területein kívül, mindenütt a szokásosnál több csapadék 

hullott, jelentős részben hó formájában. Az Igazgatóság terültén az átlagosnál harmadával-

felével több csapadék hullott. A térségben a havi átlaghőmérséklet 0 °C, illetve kicsit ez alatt 

alakult, amely 2-3 °C-kal alacsonyabb volt az ilyenkor megszokottnál.  

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Február hónapban a dunai vízállások kicsivel meghaladták a sokéves februári értékeket. A 

hónap eleji árhullám tetőzése után, hosszú apadás következett be.  

A drávai vízállások az Őrtilos-Barcs közötti szakaszon kb. 40 cm-rel az átlag alatt, míg az 

alsóbb drávaszabolcsi szakaszon kb. 2 cm-rel az átlag felett voltak.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Az alábbi táblázatban a februári és a sokéves e havi jellemzők láthatók az átlagtól való 

eltéréssel. 

 

 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 366 357 9 

Dráva - Őrtilos -39 8 -47 

Dráva - Barcs -33 5 -38 

Dráva - Szentborbás 36 55 -19 

Dráva - Drávaszabolcs 97 95 2 

 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 279 366 482 

Dráva - Őrtilos -136 -39 35 

Dráva - Barcs -79 -33 28 

Dráva - Szentborbás -2 36 92 

Dráva - Drávaszabolcs 59 97 138 

 
Februárban a Dunán és a Dráván az átlag vízhozamok meghaladták a sokéves e havi értéket. 

A kisvízfolyásokon az átlag vízhozamok jellemzően meghaladták a sokéves februári 

hozamokat, egy-két vízfolyás esetében pedig megközelítették azt.  

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2018.02 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2820 1998 

Dráva - Barcs 447 359 

Bükkösdi víz - Szentlőrinc 0,325 0,488 

Karasica - Szederkény 0,781 0,655 

Baranya - Csikóstőttős 2,71 1,7 

Kapos- Fészerlak 2,67 2,1 

 

 

A Duna vízgyűjtőn jelenleg még nagyon magas (a 2. legnagyobb az elmúlt 20 évben) a hóban 

tárolt vízkészlet. A tavasz folyamán esetleges kedvezőtlen feltételek esetén (hirtelen 

felmelegedés - gyors olvadás - jelentős csapadék) nagyobb a valószínűsége a jelentősebb 

árvizek kialakulásának.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Duna - Pozsony 

 
 

A Dráva vízgyűjtőn a hóban tárol vízkészlet szintén magas, az átlag közel duplája. 

Dráva-Őrtilos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén a februári hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban a februárban bekövetkezett talajvízszint változásokat, néhány a 

működési területünkön elhelyezkedő és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei alapján 

szemléltetjük. 

A táblázat adataiból is kitűnik, hogy ebben a hónapban jellemzően feltöltődő tendencia 

határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását.  

A Dráva-menti síkság területén elhelyezkedő két kút adatai alapján a feltöltődés mértéke a 40-

65 cm-es értéktartományba esett. Drávaszabolcson 62, Potony körzetében 45 cm-t emelkedett 

a vízszint.  

A Belső Somogy térségén lévő két kút esetén kisebb változás adódott, ennek mértéke a 20-35 

cm-es értéktartományba esett. Nagybajom körzetében 24-, Mike térségében 35 cm-rel 

magasabban helyezkedett el a talajvíztükör hónap végén. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2018. február 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 258 196 62 emelkedő 

Potony 343 298 45 emelkedő 

Nagybajom 239 215 24 emelkedő 

Mike 403 368 35 emelkedő 

 

 

 

 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Február hónapban a tájékoztatóban bemutatásra kerülő állomások esetén hiány és többlet is 

előfordult a többéves átlagok tekintetében. 

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

melynek értéke 72 cm-rel a februári többéves átlag alatt alakult. Drávaszabolcs területén az 

előző hónaphoz viszonyítva kisebb volt a csökkenés, itt 5 cm-rel alacsonyabban helyezkedett 

el a talajvíztükör. 

Nagybajom és Mike körzetében viszont többlet mutatkozott a többéves átlagok 

vonatkozásában. Ennek megfelelően 5, illetve 16 cm-es pozitív eltérés adódott. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 



Talajvízkút Február 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2018. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 172 177 -5 

Potony 420 205 277 -72 

Nagybajom 373 187 182 5 

Mike 916 374 358 16 

A februári 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, de kisebb déli, délnyugati és 

nyugati peremvidékein 100-200 cm közötti vízszintértékek is előfordultak. 

 

Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2018. március 


