
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2019. November 

1. Meteorológiai értékelés 

A november csapadékos-, és az átlagostól lényegesen melegebb volt. Minden állomásunkon 

meghaladta a havi csapadék összege a szokásos értékeket. Somogy megyében sok helyen az 

átlagos mennyiség kétszerese is lehullott. A havi átlaghőmérséklet 9 °C körül alakult, amely 

körülbelül 3 °C-al haladja meg a szokásos értéket.    

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
Léghőmérséklet és csapadék adatok Villány, Nagyatád és Balatonlelle állomásokon 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

November hónapban a dunai vízszintek elmaradtak a sokéves átlagoktól. A Dunán, az átlag 

vízállás 227 cm volt Mohácsnál, ami 53 cm-rel a sokéves érték alatt maradt.  

 
 

 

November második felében – a Dráva felső vízgyűjtőjére – területi átlagban 150 mm-t 

meghaladó csapadék esett, jelentős része hó formájában. 

 
A lehullott csapadék hatására a Dráván és mellékfolyóin árhullámok alakultak ki. Az 

árhullám levonulását a horvát erőművek üzemeltetése nagyban befolyásolta, ezért csak a 

drávaszabolcsi szakaszon volt elrendelve I. fokú árvédekezési szint. 

 

 

 



A tetőző értékeket az alábbi táblázat mutatja: 

 

Állomásnév 
Tetőző vízállás 

cm 
Dátum Idő LNV cm 

Mura – Letenye 342 2019.11.20 18:00 554 

Dráva – Őrtilos 299 2019.11.20 13:00 476 

Dráva – Vízvár-

Heresznye 
630 2019.11.21 4:00 806 

Dráva – Barcs 314 2019.11.21 10:00 618 

Dráva – Szentborbás 400 2019.11.21 13:00 634 

Dráva – Drávaszabolcs 442 2019.11.22 9:00 596 

 

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

eltéréssel. A havi átlag a Duna esetében Mohácsnál 53 cm-rel maradt alatta a sokéves 

értéknek, míg a Dráván a vízállások a sokéves átlag felett voltak, az árhullám miatt.  

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 227 280 -53 

Dráva – Őrtilos 79 49                   30 

Dráva – Barcs 87 64                  23 

Dráva – Szentborbás 174 113                  61 

Dráva – Drávaszabolcs 148 141                   7 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 101 227 348 

Dráva – Őrtilos -37 79 299 

Dráva – Barcs -158 87 314 

Dráva – Szentborbás -78 174 400 

Dráva – Drávaszabolcs -19 226 442 

 
Novemberben a Duna átlag vízhozama 1690 m

3
/s volt, ez 109 m

3
/s-al kevesebb, mint a 

sokéves havi átlag. A Dráva átlag vízhozama 773 m
3
/s volt, ez 266 m

3
/s-al a sokéves átlag 

felett volt. A kis vízfolyásokon még mindig az átlag alatti vízhozamok voltak a jellemzőek. 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2019. 11 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 1690 1799 

Dráva – Barcs 773 507 

Babócsai R. – Babócsa 2,97 3,76 

Karasica – Szederkény 0,305 0,526 

Baranya – Csikóstőttős 0,493 1,203 

Kapos –  Fészerlak 1,95 2,0 



Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén – novemberben – a Balatoni belvízrendszerben (Zamárdi, 

Ordacsehi) történt 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 adatok tanúsága szerint november hónapban jellemzően emelkedő 

tendencia határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását, de néhány esetben süllyedő 

trendek is előfordultak. 

A Dráva-sík területén – Drávaszabolcs és Potony térségében – a növekedés mértéke a 15-45 

cm-es értéktartományba esett. 

A Belső-Somogy területén Lad-Gyöngyöspuszta és Mike körzetében süllyedés, valamint 

emelkedés egyaránt előfordult. A hónap végére Lad térségében 4 cm-rel alacsonyabban, míg 

Mikén 9 cm-rel magasabban helyezkedett el a talajvíztükör az időszak elején mért szintekhez 

képest. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2019. november 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 334 293 41 emelkedő  

Potony 365 348 17 emelkedő  

Lad-Gyöngyöspuszta 480 484 -4 süllyedő 

Mike 480 471 9 emelkedő  

 

 

 

 

 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

November hónapban a tájékoztatóban szemléltetett valamennyi talajvízkút állomás esetén 

hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcson 25, Potony körzetében 41cm-rel a többéves átlag alá süllyedt a vízszint, ami 

Drávaszabolcson 12 cm-rel kisebb, Potony vonatkozásában 2 cm-rel nagyobb negatív 

különbséget eredményezett az októberi adatokhoz képest. 

A hónap során Lad-Gyöngyöspuszta és Mike térségében 66, illetve 17 cm-rel alacsonyabban 

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

értékeinél ez Lad-Gyöngyöspuszta körzetében 5 cm-rel nagyobb, Mike területén 21 cm-rel 

kisebb eltérést eredményezett. 

 

 



 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút November 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2019. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 238 263 -25 

Potony 420 266 307 -41 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 404 470 -66 

Mike 916 402 419 -17 

 

A november 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 észak-nyugati területrészén 400-600 cm-es mélységértékek is 

előfordultak. 

 

 

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


