
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2020. November 

1. Meteorológiai értékelés 

Novemberben a Dél-Dunántúlon alig hullott csapadék. Legtöbb állomásunkon 10 mm alatti 

csapadékösszegeket mértünk. Az átlaghőmérséklet 6°C körül volt a térségben, amely 

körülbelül egy fokkal melegebb a szokásosnál. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Novemberben a dunai vízállások a sokéves átlaghoz hasonlóak voltak. Mohácsnál a vízállás 

csak 26 centiméterrel haladta meg a novemberi sokéves átlagot. A folyó vízjárását egész 

hónapban a csökkentő tendencia jellemezte. Mohácsnál 2,3 métert csökkent a vízszint ezen 

időszak alatt. 

 

 
 

A Dráván is 23-83 cm-rel alacsonyabb vízállásokat észleltünk az egész magyar szakaszon 

ebben a hónapban.  

 

 
 

 

Novemberben a Duna és a Dráva vízgyűjtőin nem volt számottevő a hóban tárolt vízkészlet. 

 

 

 

 

 

 



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

való eltéréssel. 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 305 279 26 

Dráva – Őrtilos -19 49                    -68 

Dráva – Barcs -19 65                    -84 

Dráva – Szentborbás 68 114  -46 

Dráva – Drávaszabolcs 123 149 -23 

 

 

A november hónap jellemző vízállásait (szélső- és középértékeket) az alábbi táblázat mutatja: 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 204 305 435 

Dráva – Őrtilos -102 -19 54 

Dráva – Barcs -96 -19 67 

Dráva – Szentborbás -8 68 158 

Dráva – Drávaszabolcs 49 123 208 

 

 

Novemberben a Duna átlag vízhozama 2100 m
3
/s volt, ez 335 m

3
/s-al volt magasabb a 

sokéves havi átlagnál. A Dráva átlag vízhozama 493 m
3
/s volt, ez 18 m

3
/s-al kevesebb, mint a 

sokéves havi átlag. A kisvízfolyásoknál is a csapadékhiány miatt lett kisebb a havi 

vízhozamok átlaga a sokéveshez képest. 

 

 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2020.10 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 2100 1765 

Dráva – Barcs 493 511 

Babócsai Rinya – Babócsa 1,77 3,83 

Karasica – Szederkény 0,126 0,526 

Baranya – Csikóstőttős 0,218 1,22 

Kapos – Fészerlak 1,12 1,99 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén novemberben nem történt védekezés. 

 

 

 

 



3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázat a novemberben 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 többnyire süllyedő 

tendencia jellemezte a kutak vízszintváltozásának alakulását. 

A Dráva-síkon, Drávaszabolcs és Potony területrészén a csökkenés mértéke a 0-10 cm 

értéktartományba esett. 

A Belső-somogyi térrészen, Nagybajom térségében 9 cm-rel alacsonyabban-, Mike 

területrészén 4 cm-rel magasabban helyezkedett el a talajvíztükör szintje a hónap végére, a 

hónap elején mért értékekhez viszonyítva. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása – 2020. november 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 325 335 -10 süllyedő 

Potony 373 376 -3 süllyedő 

Nagybajom 266 275 -9 süllyedő 

Mike 481 477 4 emelkedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

November hónapban a tájékoztatóban rendszeresen bemutatott talajvízkút-állomások esetén 

jellemzően hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 50-60 cm közötti értéksávval süllyedt a többéves átlag 

alá a talajvíztükör, ami Drávaszabolcs esetében 20-, Potony vonatkozásában 6 cm-rel 

nagyobb eltérést eredményezett az októberi adatokhoz képest. 

Nagybajom és Mike területrészén 5-40 cm értéktartományú csökkenés adódott, ami 

Nagybajom térségében 9, Mike körzetében 40 cm-rel a többéves átlag alatti vízszintértéket 

eredményezett. Ez Nagybajom esetén 10 cm-rel nagyobb, Mike tekintetében 5 cm-rel kisebb 

különbséget jelentett az októberi többéves átlagértékek vonatkozásában. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút November 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2020. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 241 290 -49 

Potony 420 270 326 -56 

Nagybajom 373 224 233 -9 

Mike 916 408 448 -40 

 

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

látható. A havi középértékek alapján készített térképi ábrázolásból megállapítható, hogy a 

Dráva-menti síkság területén jellemzően 200-400 cm közötti mélységtartományban 

helyezkedett el a talajvíztükör. A tájegység egy kisebb Drávához közeli felső területrészén 

100-200, míg egy ettől nagyobb területű északi peremvidékein 400-600 cm-es 

mélységértékek is előfordultak. 

 



 

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


