
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2018. November 

1. Meteorológiai értékelés 

A november hónap az októberhez hasonlóan, meleg és csapadékszegény volt. Az átlagos 

csapadék körülbelül fele hullott csak le a DDVIZIG területén. A havi átlaghőmérséklet 6,5 °C 

körül alakult, amely mintegy 2-2,5C-al volt magasabb a szokásosnál.  

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

November hónapban a Dunán a hónap eleji magasabb vízszintemelkedés kivételével 

alapvetően nagyon alacsony vízjárás volt a jellemző. Az átlag vízállás Mohácsnál 126 cm volt 

és ez 191 cm-el volt alatta a sokéves átlagnak. A maximális vízállás itt 254 cm-t 2018.11.3-án 

észleltük. 

 



 
 

Dráva: 

Az elmúlt hónap vége felé az Alpokban lehullott csapadék hatására több méteres árhullám 

alakult ki, amely november első hetében tetőzött. A Dráva magyar szakaszán a gyors árhullám 

nem érte el az árvízi készültségi fokozatokat. A következő tetőzési vízszinteket észleltük a 

folyó magyar vízmércéin: Őrtilos 268 cm november 1-én, Barcs 278 cm november 2-án, 

Szentborbás 362 cm november 2-án, Drávaszabolcs 395 cm november 3-án. 

 

 

 
 

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

eltéréssel. A havi átlagok a Duna esetében Mohácsnál közel 191 cm-el, a Dráván 16-85 cm-el 

maradtak alatta a sok éves átlagoknak. 

 

 

 



 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 126 317  -191 

Dráva - Őrtilos 2 25                   -23 

Dráva - Barcs 20 36                   -16 

Dráva - Szentborbás 24 87                   -63 

Dráva - Drávaszabolcs 33 118                   -85 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 73 126 254 

Dráva - Őrtilos -112 2 268 

Dráva - Barcs -95 20 278 

Dráva - Szentborbás -10 24 362 

Dráva - Drávaszabolcs 50 33 395 

 
A hónapban a Dunát 1954 m3/s-es, átlag alatti vízhozamok jellemezték. A Dráva átlag 

vízhozama ~160 m3/s volt nagyobb (a hó elején nagy víznek köszöntően), mint a sokéves 

novemberi átlag. A kis vízfolyásokon szintén az átlag alatti vízhozamok voltak a jellemzőek.  

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2018.11 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1210 1954 

Dráva - Barcs 586 428 

Bükkösdi víz-Szentlőrinc 0,079 0,395 

Karasica - Szederkény 0,232 0,596 

Baranya - Csikóstőttős 0,356 1,699 

Kapos- Fészerlak 1,26 2,385 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén 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 táblázatban feltüntetett vízszintértékek tanúsága szerint novemberben süllyedő és emelkedő 

tendencia egyaránt meghatározó volt a kutak vízszintváltozásának alakulásában. 

A csökkenés, illetve az emelkedés mértéke mindkét térség területén – Dráva-sík, Belső 

Somogy – a 0-10 cm-es értéktartományba esett. 

Drávaszabolcson 4 cm-t emelkedett, ezzel szemben Potony körzetében 3 cm-t süllyedt a 

vízszint a hónap során.  

Nagybajom térségében 6 cm-rel magasabban, Mike területén 7 cm-rel alacsonyabban 

helyezkedett el a talajvíztükör a hónap végén, a hónap elején mért értékhez viszonyítva. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2018. november 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 335 331 4 emelkedő 

Potony 349 352 -3 süllyedő 

Nagybajom 262 256 6 emelkedő 

Mike 432 439 -7 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 



 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

November hónapban a tájékoztatóban szemléltetett talajvízkút állomások esetén jellemzően 

hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony térségében 59, illetve 40 cm-rel az átlagos értékek alá süllyedt a 

vízszint, ezzel ismét tovább nőtt a hiány az előző havi adatokhoz képest. 

Ebben a hónapban Nagybajom környezetében a múlt havi átlagos 11 cm-es többlettel 

szemben 4 cm-es hiány jelentkezett. Mike térségében már csak 5 cm-rel a többéves átlag felett 

helyezkedett el a talajvíztükör szintje, a korábbi 18 cm helyett. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút November 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2018. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 236 295 -59 

Potony 420 263 303 -40 

Nagybajom 373 221 225 -4 

Mike 916 400 395 5 

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

A havi középértékek alapján megállapítható, hogy a Dráva-menti síkság területén jellemzően 

a 200-400 cm közötti mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör. 



 

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


