
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2020. Január 

1. Meteorológiai értékelés 

A január lényegesen kevesebb csapadékot hozott az átlagnál. Mindössze két-három napon 

hullott valamilyen csapadék. Egy része hó formájában, bár ez csak a Mecsekben maradt meg 

rövid ideig. A havi középhőmérséklet 0 °C fok körül alakult, amely átlagosnak mondható 

januárban. 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
Léghőmérséklet és csapadék adatok Villány, Nagyatás és Balatonlelle állomásokon 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Január hónapban a dunai vízszintek a teljes időszak alatt csökkenő tendenciát mutattak.  

A folyó átlagos vízállása Mohácsnál 240 cm volt, ami 136 cm-rel a sokéves érték alatt 

maradt.  

 
 

 

A Dráván is kis vizek voltak a jellemzők. A folyó egész szakaszán a vízszintek 80-20 cm-rel 

elmaradtak a sokéves átlagtól. 

 

 
 

Az évszakhoz lépest melegebb január miatt sem a Dunán, sem a Dráván nem volt 

jégképződés. 

 

 

 

 

 

 

 



Az alábbi táblázatban a januári és a sokéves havi jellemzők láthatók az átlagtól való eltéréssel. 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 204 340 --136 

Dráva – Őrtilos -61 1                  -62 

Dráva – Barcs -72 6                  -78 

Dráva – Szentborbás 16 62                  -46 

Dráva – Drávaszabolcs 68 97                  -29 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 148 204 344 

Dráva – Őrtilos -138 -61 23 

Dráva – Barcs -105 -72 1 

Dráva – Szentborbás -16 16 87 

Dráva – Drávaszabolcs 39 68 140 

 

 

Hóvízkészletek 

 

A Duna Pozsony feletti vízgyűjtőjén a hóvízkészletek átlag alatt-, míg a Dráva Őrtilos feletti 

vízgyűjtőjén átlag körül vannak.  
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Januárban a Duna átlag vízhozama 1560 m
3
/s volt, ez 460 m

3
/s-al kevesebb a sokéves havi 

átlagnál. A Dráva átlag vízhozama 361 m
3
/s volt, ez csak 2 m

3
/s-al haladta meg a sokéves e 

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

kivéve a Karasica vízfolyást. 

 

Állomás 

Vízhozam 

2020.01 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 1560 2022 

Dráva – Barcs 361 359 

Babócsai R. – Babócsa 1,99 4,56 

Karasica – Szederkény 1,01 0,647 

Baranya – Csikóstőttős 0,298 1,7 

Kapos – Fészerlak 1,42 2,076 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén – januárban – a balatoni belvízrendszerben (Zamárdi, 

Ordacsehi) történt védekezés. 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázat a januárban bekövetkezett talajvízszint-változásokat néhány – az 

igazgatóság működési területén elhelyezkedő és az adott térségre jellemző –kút 

vízszintértékei alapján szemlélteti. 

A táblázatban feltüntetett adatok tanúsága szerint január hónapban emelkedő és süllyedő 

tendencia is előfordult, melyek befolyásolták a kutak vízszintváltozását. 

A Dráva-síkon Drávaszabolcs térségében 9 cm-t csökkent, Potony területén ezzel szemben 7 

cm-t emelkedett a talajvíztükör. 

A Belső-Somogy területén Nagybajom és Mike körzetében is az előzőekhez hasonló 

változások adódtak. Nagybajom környékén 1 cm-es süllyedés-, míg Mike térségében 12 cm-

es emelkedés jellemezte a vízszintváltozás alakulását. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2020. január 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 271 280 -9 süllyedő 

Potony 326 319 7 emelkedő 

Nagybajom 267 268 -1 süllyedő 

Mike 454 442 12 emelkedő 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Január hónapban a tájékoztatóban szemléltetett valamennyi talajvízkút állomás esetén hiány 

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 40-45 cm-es értéktartománnyal süllyedt a többéves átlag 

alá a vízszint, ami Drávaszabolcs esetében 13, Potony vonatkozásában 3 cm-rel nagyobb 

eltérést eredményezett a múlt év decemberi adatokhoz képest. 

A hónap során Nagybajom és Mike térségében a többéves átlaghoz viszonyított süllyedés a 

20-25 cm-es értéktartományba esett. Az előző hónap értékeinél ez Nagybajom és Mike 

körzetében egyaránt 6 cm-rel nagyobb eltérést eredményezett. 

 

 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Január 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2020. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 211 252 -41 

Potony 420 231 275 -44 

Nagybajom 373 210 234 -24 

Mike 916 390 415 -25 

 

 


