
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2019. December 

1. Meteorológiai értékelés 

A december közel átlagos csapadékot hozott, a somogyi területeken kicsit többet. A havi 

átlaghőmérséklet 3,5 – 4 °C körül alakult, amely körülbelül 3,5 – 4 °C-kal haladja meg a 

szokásos értéket.    

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
Léghőmérséklet és csapadék adatok Villány, Nagyatád és Balatonlelle állomásokon 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

December hónapban a dunai vízszintek elmaradtak a sokéves átlagtól. A folyó átlagos 

vízállása Mohácsnál 221 cm volt, ami 94 cm-rel a sokéves érték alatt maradt.  

 
 

 

A hónap második felében a Dráva-felső vízgyűjtőre leesett csapadék hatására nagyon gyors és 

rövid ideig tartó vízszintemelkedés alakult ki a folyón. Emiatt a havi átlagvízszintek kissé 

meghaladták a sokéves átlagot. 

 

 
 

Az évszakhoz képest melegebb volt decemberben, és sem a Dunán, sem a Dráván nem indult 

el a jégképződés. 

 

 

 



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

eltéréssel.  

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 221 315 -94 

Dráva – Őrtilos 20 23                   -3 

Dráva – Barcs 26 36                  -10 

Dráva – Szentborbás 119 86                  33 

Dráva – Drávaszabolcs 175 121                   54 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 166 221 368 

Dráva – Őrtilos -73 20 224 

Dráva – Barcs -60 26 239 

Dráva – Szentborbás 30 119 327 

Dráva – Drávaszabolcs 84 175 368 

 

 

Hóvízkészletek 

 

A Duna–Pozsony vízgyűjtőn a hóvízkészletek átlag alatt-, ezzel szemben a Dráva–Őrtilos 

vízgyűjtőn átlag felett vannak.  

Duna 

 
 

Dráva 

 
 

Decemberben a Duna átlag vízhozama 1650 m
3
/s volt, ez 300 m

3
/s-al kevesebb a sokéves 

havi átlagnál. A Dráva átlag vízhozama 592 m
3
/s volt, ez 166 m

3
/s-al haladta meg a sokéves 

havi átlagot. A kisvízfolyásokon továbbra is átlag alatti vízhozamok voltak a jellemzők. 

 



Állomás 

Vízhozam 

2019.11 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 1650 1950 

Dráva – Barcs 592 426 

Babócsai R. – Babócsa 3,24 4,66 

Karasica – Szederkény 0,568 0,595 

Baranya – Csikóstőttős 0,490 1,68 

Kapos – Fészerlak 1,7 2,35 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén decemberben a balatoni belvízrendszerben (Zamárdi, 

Ordacsehi) történt védekezés. 

 

 

 

 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázat a decemberben bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány – az 

igazgatóság működési területén elhelyezkedő és az adott térségre jellemző – kút 

vízszintértékei alapján szemlélteti. 

A táblázatban feltüntetett adatok tanúsága szerint november hónapban jellemzően emelkedő 

tendencia határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását. 

A Dráva-sík területén Drávaszabolcs és Potony térségében a növekedés mértéke a 20-30 cm-

es értéktartományba esett. 

A Belső-Somogy területén Lad-Gyöngyöspuszta és Mike körzetében is emelkedő 

vízszintértékek fordultak elő, azonban ebben a térségben a növekedés kisebb volt az 

előzőeknél, így a 0-20 cm-es értéktartományba estek.  

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2019. december 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 297 270 27 emelkedő  

Potony 348 326 22 emelkedő  

Lad-Gyöngyöspuszta 484 479 5 emelkedő  

Mike 471 455 16 emelkedő  



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

December hónapban a tájékoztatóban szemléltetett valamennyi talajvízkút-állomás esetén 

hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcson 28, Potony körzetében továbbra is 41cm-rel a többéves átlag alá süllyedt a 

vízszint, ami Drávaszabolcson 3 cm-rel nagyobb változást eredményezett a novemberi 

adatokhoz képest. Potony vonatkozásában viszont nem történt változás az előző havi 

értékekhez viszonyítva. 

A hónap során Lad-Gyöngyöspuszta és Mike térségében 65, illetve 19 cm-rel alacsonyabban 

helyezkedett el a talajvíztükör szintje a többéves átlaghoz viszonyítva. Az előző hónap 

értékeinél ez Lad-Gyöngyöspuszta körzetében 1 cm-rel kisebb, Mike területén 2 cm-rel 

nagyobb eltérést eredményezett. 

 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút December 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2019. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 219 247 -28 

Potony 420 250 291 -41 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 406 471 -65 

Mike 916 397 416 -19 

 

A december 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-, míg a térség egy kisebb északi területrészén 400-600 cm-es 

mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör. Ezzel szemben a tájegység nyugati 

peremvidékének egy kis területén 100-200 cm-es mélységértékek is előfordultak. 

 

Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2020. január 


