
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2019. március 

1. Meteorológiai értékelés 

Márciusban folytatódott a száraz, és meleg idő. A területünkön a havi középhőmérséklet 9 és 

9,5 °C körül alakult, ami jelentősen, mintegy 3,5 °C-kal volt magasabb a szokásosnál.  Az 

kevés csapadék miatt gyenge, közepes aszály alakult ki a térségben is. A legkevesebb 

csapadék a déli, dél-keleti területeken hullott. Kölkeden például mindössze 2 mm. 

Nyugatabbra, Nagyatádon mértük a legtöbb csapadékot (25 mm), de még itt is csak a 

szokásosnak épphogy több, mint fele hullott le.    

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

 

 

Folyók, patakok vízjárása 

A februári, márciusi drasztikus hóolvadás miatt egy kis árhullám vonult le a Dunán. A 

Mohácsi vízmércén maximum vízállását (607 cm-t) március 21-én regisztráltak, ez 93 cm-rel 

kisebb, mint az árvédekezési készsültségi I fokozat.  Az átlag vízállás Mohácsnál 455 cm volt, 

ez 54 cm-rel meghaladta a sokéves értéket  

 

 
 

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. 

Február elején már a sokévi maximum közelinek adódott, aztán a hónap közepén drasztikusan 

csökkenteni kezdett, a hónap végére a sokéves átlaghoz közelített. Márciusban és folytatódott 

a hó olvadási folyamat. 

 

 



 

Márciusban a Dráva vízjárását még mindig az alacsony vízállások jellemezték.  A hóban 

tárolt készlet már a sokéves átlag alatt van. A hó eddigi olvadása nem volt jelentős hatással a 

Dráva vízjárására. 

 

 

 

 

 
 

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

eltéréssel. A havi átlagok a Dráván 77-105 cm-rel maradtak alatta a sokéves átlagoknak. 

 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 455 401   54 

Dráva - Őrtilos -64 34                   -98 

Dráva - Barcs -74 31                   -105 

Dráva - Szentborbás -1 81                   -82 

Dráva - Drávaszabolcs 42 119                   -77 

 

 

 



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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 338 455 607 

Dráva - Őrtilos -125 -64 -36 

Dráva - Barcs -108 -74 -48 

Dráva - Szentborbás -33 -1 22 

Dráva - Drávaszabolcs 12 42 67 

 
Márciusban a Duna átlag vízhozama 2990 m

3
/s az 489 m

3
/s több, mint a sokéves e havi átlag. 

A Dráva átlag vízhozama 359 m
3
/s volt, ez  ~ 61 m

3
/s-mal maradt a sokéves átlag alatt. A kis 

vízfolyások sokkal érzékenyebbek a csapadék hiányra, azért jóval átlag alatti vízhozamok 

voltak a jellemzőek. 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2019.03 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2990 2501 

Dráva - Barcs 356 420 

Babócsai R.-Babócsa 0,896 5,5 

Karasica - Szederkény 0,347 0,713 

Baranya - Csikóstőttős 0,324 2,134 

Kapos- Fészerlak 0,868 2,081 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén márciusi hónapban a Balatoni belvízrendszerben 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 táblázatban feltüntetett vízszintértékek tanúsága szerint márciusban jellemzően süllyedő 

tendencia a meghatározó a kutak vízszintváltozásának alakulásában. 

A Dráva-sík területén Drávaszabolcs és Potony térségében a csökkenés mértéke a 0-15 cm-es 

értéktartományba esett. 

A Belső Somogy területén Nagybajom és Mike körzetében az előzőeknél kisebb, 0-5 cm-es 

értéktartományú süllyedés következett be. 

 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2019. március 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 301 312 -11 süllyedő 

Potony 337 338 -1 süllyedő 

Nagybajom 265 270 -5 süllyedő 

Mike 447 450 -3 süllyedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 



Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Március hónapban a tájékoztatóban szemléltetett valamennyi talajvízkút állomás esetén 

számottevő hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 106, illetve 107 cm-rel jelentősen, egy métert is 

meghaladóan, az átlagos értékek alá süllyedt a vízszint, ami több mint 20 cm-rel alacsonyabb 

talajvíztükör mélységet eredményezett a februári adatokhoz képest. 

A hónap során Nagybajom és Mike térségében is markáns hiány jelentkezett, melynek 

következtében 47, illetve 59 cm-rel a többéves átlag alatt helyezkedett el a talajvíztükör 

szintje ezeken a területeken. 

 

 

 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Március 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2019. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 164 270 -106 

Potony 420 182 289 -107 

Nagybajom 373 183 230 -47 

Mike 916 359 418 -59 

 

A március havi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán 

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

jellemzően 200-400 cm közötti mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör, azonban 

a térség egy kisebb északi területrészén 400-600 cm-es mélységértékek is előfordultak. 

 



 

Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2019. április 


