
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2018. március 

1. Meteorológiai értékelés 

A februári csapadékos hónapot egy még csapadékosabb március követte, ahol a csapadék 

jelentős része hó formájában érkezett. A Dél-Dunántúl márciusban az ország 

legcsapadékosabb régiója volt, körülbelül a szokásos csapadék háromszorosa hullott le. 

Ugyanakkor a hónap nagyon hideg is volt, március elsején hajnalban -24 °C körüli 

hőmérsékletet mutattak a hőmérők Baranya déli-délkeleti területein.  

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Március hónapban a dunai vízállások 80 cm-rel elmaradtak, a sokéves márciusi értékektől. A 

hónap folyamán vízállások 200-400 cm között mozogtak.  

 

 
 

 

A drávai vízállásokat a hóolvadás és a felső vízgyűjtőn leesett csapadék miatt kettős árhullám 

jellemezte, de a vízszintek nem értek el a védekezési értékeket.  

 

 

 
 

 

 

 



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

eltéréssel. 

 

 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 319 402 -83 

Dráva - Őrtilos 18 32 -14 

Dráva - Barcs 49 31 18 

Dráva - Szentborbás 116 80 36 

Dráva - Drávaszabolcs 195 117 78 

 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 235 319 409 

Dráva - Őrtilos -110 18 161 

Dráva - Barcs -103 49 202 

Dráva - Szentborbás -25 116 273 

Dráva - Drávaszabolcs 40 195 361 

 
A dombvidéki kisvízfolyásokon a havi átlag feletti jelentős csapadék hatására több, gyors 

lefolyású árhullám alakult ki. 

 

 
Március hónapban a Dunán az átlag vízhozamok a vízállásokhoz hasonlóan szintén 

elmaradtak a sokéves e havi értékektől. A Dráván és kisvízfolyásokon viszont a sok csapadék 

hatására az átlag vízhozamok jellemzően jóval meghaladták a sokéves márciusi hozamokat.  

 

 

 

 

 

 



Állomás 

Vízhozam 

2018.02 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2160 2477 

Dráva - Drávaszabolcs 700 439 

Babócsai Rinya - Babócsa 11,4 5,3 

Karasica - Szederkény 2,66 0,713 

Baranya - Csikóstőttős 8,12 2 

Kapos- Fészerlak 5,07 1,5 

 

A déli parton a Balaton magas vízszintjét az erős széllökések időnként magas hullámok 

formájában kifújták a déli parti üdülőövezeti területekre. 

 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén a márciusi hónapban a Balatoni és Duna-menti 

területeken volt belvízvédekezés. 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban a márciusban 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 az 

50-110 cm-es értéktartományba esett. Drávaszabolcson 56, Potony körzetében 106 cm-t 

emelkedett a vízszint.  

A Belső Somogy térségén lévő két kút esetén is jelentős változás adódott, ennek mértéke a 

15-85 cm-es értéktartományba esett. Nagybajom körzetében 19, Mike térségében 82 cm-rel 

magasabban helyezkedett el a talajvíztükör hónap végén. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2018. március 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 200 144 56 emelkedő 

Potony 297 191 106 emelkedő 

Nagybajom 217 198 19 emelkedő 

Mike 366 284 82 emelkedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 



 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Március hónapban a tájékoztatóban bemutatásra kerülő állomások mindegyikénél többlet 

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Az elmúlt hónapokban rendre Potony térségében jelentkezett a legnagyobb hiány, ezzel 

szemben ebben a hónapban már 5 cm-rel a többéves átlagot meghaladó vízszintérték adódott. 

Drávaszabolcs területén 53 cm-rel magasabban helyezkedett el a talajvíztükör. 

A legnagyobb többlet Mike körzetében fordult elő, itt 69 cm-rel magasabban a többéves átlag 

felett alakult a vízszint. Nagybajom környezetében 25 cm-es pozitív eltérés adódott. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Március 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2017. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 156 103 53 

Potony 420 178 173 5 

Nagybajom 373 179 154 25 

Mike 916 355 286 69 

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

Az ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság területének jelentős részén az elmúlt 

időszaknál magasabban, a 100-200 cm közötti mélységtartományban helyezkedett el a 

talajvíztükör. A Dráva-sík északi területrészén 200-400 cm-es értékek voltak jellemzők, de a 

kisebb déli és nyugati peremvidékein 50-100 cm közötti vízszintértékek is előfordultak. 



 

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


