
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2018. december 

1. Meteorológiai értékelés 

A december hónap a Dunántúl területén az évszakhoz képest száraz volt. A havi 

középhőmérsékletek az átlag környékén, illetve kicsit afelett adódtak 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

December hónapban a Dunán - a hónap végi magasabb vízszintemelkedés kivételével - 

alapvetően alacsony vízjárás volt jellemző. Az átlag vízállás Mohácsnál 221 cm, ami 96 cm-

rel volt alatta a sokéves átlagnak. Maximális vízállásként itt 506 cm-t észleltük 2018.12. 28-

án. 

 

 
 

Az alábbi ábra a Duna vízgyűjtő hó helyzetét mutatja. December hónapban még a sokéves 

átlag alatt volt a hóban tárolt vízkészlet, ami aztán január elején markánsan megnövekedett. 

 

 
 

A Dráva vízjárását alacsony vízállások jellemezték. Az alpi területeken a vízgyűjtőn a 

lefolyás a hideg beálltával lecsökkent, a csapadék nagy része hó formájában halmozódott fel. 

A hóban tárolt készlet a sokéves érték alatt volt ebben a hónapban.  



 

 

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

eltéréssel. A havi átlagok a Duna esetében Mohácsnál közel 96 cm-rel, a Dráván 90-138 cm-

rel maradtak alatta a sok éves átlagoknak. 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 221 317  -96 

Dráva - Őrtilos -85 28                   -113 

Dráva - Barcs -98 36                   -134 

Dráva - Szentborbás -19 119                   -138 

Dráva - Drávaszabolcs 33 123                   -90 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 95 221 506 

Dráva - Őrtilos -141 -85 -32 

Dráva - Barcs -141 -98 -49 

Dráva - Szentborbás -57 -19 10 

Dráva - Drávaszabolcs -6 33 102 

 



Decemberben a Duna átlag vízhozama 1980 m
3
/s-es volt, ez kicsivel nagyobb, mint sokéves e 

havi átlag. A Dráva átlag vízhozama 304 m
3
/s volt, ez  ~ 120 m

3
/s-al maradt a sokéves átlag 

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

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2018.12 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 1980 1954 

Dráva - Barcs 304 428 

Babócsai R.-Babócsa 1,7 3,697 

Karasica - Szederkény 0,189 0,602 

Baranya - Csikóstőttős 0,291 1,612 

Kapos- Fészerlak 1,31 2,385 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén december 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 táblázatban feltüntetett vízszintértékek tanúsága szerint decemberben süllyedő és emelkedő 

tendencia egyaránt meghatározó volt a kutak vízszintváltozásának alakulásában. 

A Dráva-sík területén minimális emelkedést regisztráltunk, melynek értéke Drávaszabolcs és 

Potony térségében is 1 cm-nek adódott. 

A Belső somogyi területekre a 0-10 cm-es értéktartományú csökkenő talajvíztükör értékek 

voltak jellemzők.  

Nagybajom térségében 9, Mike területén 5 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el a 

talajvíztükör a hónap végén, a hónap elején mért értékhez képest. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2018. december 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 331 330 1 emelkedő 

Potony 352 351 1 emelkedő 

Nagybajom 257 266 -9 süllyedő 

Mike 439 444 -5 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

December hónapban a tájékoztatóban szemléltetett talajvízkút állomások esetén többnyire 

hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony térségében 76, illetve 56 cm-rel jelentősen az átlagos értékek alá 

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

Ebben a hónapban Nagybajom környezetében 6 cm-es hiány jelentkezett. Mike térségében is 

tovább csökkent az átlagos érték, emiatt már csak 1 cm-rel a többéves átlag felett helyezkedett 

el a talajvíztükör szintje. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 



Talajvízkút December 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2018. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a több évitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 217 293 -76 

Potony 420 248 304 -56 

Nagybajom 373 210 216 -6 

Mike 916 395 394 1 

 


