
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2019. február 

1. Meteorológiai értékelés 

Februárban a havi csapadékok a DDVIZIG területén jelentősen elmaradtak az ilyenkor 

megszokottól. A havi hőmérsékleti átlagok kicsivel a sokéves értékek felett alakultak.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Február hónapban a dunai vízszintek - csapadék hiánya miatt - ismét elmaradtak a sokéves 

átlagoktól. Az átlag vízállás Mohácsnál 287 cm volt, ez 71 cm-rel a sokéves érték alatt 

maradt.  

 
 

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 közelében járt, aztán a hónap közepén drasztikusan 

csökkenteni kezdtek a készletek, majd a hónap végére már a sokéves átlaghoz közelítettek az 

értékek. A hó eddigi olvadása nem volt jelentős hatással a Duna vízjárására. 

 

 
 

A Dráva vízjárását az 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 átlag körül-, a hónap végére az alatt mozgott.  

 



 

 

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

eltéréssel. A havi átlagok a Duna esetében Mohácsnál 71 cm-rel, a Dráván 55-90 cm-rel 

maradtak alatta a sokéves átlagoknak. 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 287 358   -71 

Dráva - Őrtilos -69 6                   -75 

Dráva - Barcs -87 3                   -90 

Dráva - Szentborbás -25 55                   -80 

Dráva - Drávaszabolcs 40 95                   -55 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 232 287 384 

Dráva - Őrtilos -153 -69 25 

Dráva - Barcs -129 -87 14 

Dráva - Szentborbás -71 -25 101 

Dráva - Drávaszabolcs 1 40 145 

 



Februárban a Duna átlag vízhozama 2100 m
3
/s, ami hasonló, mint a sokéves e havi átlag. A 

Dráva átlag vízhozama 329 m
3
/s, ez  ~ 26 m

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

vízfolyásokon jóval átlag alatti vízhozamok jellemzőek. 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2019.01 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2100 2151 

Dráva - Barcs 329 355 

Babócsai R.-Babócsa 0,949 5,6 

Karasica - Szederkény 0,441 0,761 

Baranya - Csikóstőttős 0,450 2,137 

Kapos- Fészerlak 1,41 5,386 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén februári hónapban a Balatoni belvízrendszerben kellett 

elrendelni belvízvédekezést. 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban a februárban bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány, a 

működési területünkön elhelyezkedő és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei alapján 

szemléltetjük. 

A táblázatban feltüntetett vízszintértékek tanúsága szerint februárban emelkedő és süllyedő 

tendencia egyaránt meghatározó volt a kutak vízszintváltozásának alakulásában. 

A Dráva-sík területén Drávaszabolcs és Potony térségében az emelkedés mértéke a 0-10 cm-

es értéktartományba esett. 

A Belső Somogy területén Nagybajom és Mike körzetében minimális csökkenés következett 

be, melynek értéke mindkét esetben 1 cm-nek adódott. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2019. február 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 302 300 2 emelkedő 

Potony 346 337 9 emelkedő 

Nagybajom 264 265 -1 süllyedő 

Mike 447 448 -1 süllyedő 

 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Február hónapban a tájékoztatóban szemléltetett valamennyi talajvízkút állomás esetén hiány 

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 78, illetve 83 cm-rel jelentősen az átlagos értékek alá 

süllyedt a vízszint, ami nem eredményezett lényeges változást a januári adatokhoz képest. 

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

következtében 36, illetve 40 cm-rel a többéves átlag alatt helyezkedett el a talajvíztükör 

szintje ezeken a területeken. 

 

 

 



 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Február 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2019. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 178 256 -78 

Potony 420 210 293 -83 

Nagybajom 373 190 226 -36 

Mike 916 377 417 -40 

 

A február 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. március 


