
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2021. Február 

1. Meteorológiai értékelés 

Februárban a Dunántúl túlnyomó többségén az átlagnál jelentősen kevesebb csapadék hullott. 

Így történt az Igazgatóság területén is, ahol a csapadékmérő állomások adatai szerint, sok 

településen a szokásos csapadék fele sem hullott le. A hónap középhőmérséklete 4 °C körül 

alakult, amely jelentősen, mintegy 2-3 °C-kal magassabb az átlagnál.   

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Február első két hetében a Duna felső vízgyűjtőjén leesett csapadék miatt magas vízállások 

jellemezték a folyót. A következő két hétben lassú apadási tendenciát mutattak a vízállások. 

Mohácsnál a vízállás 91 centiméterrel volt nagyabb, mint az ilyenkor jellemző.  



 
 

A Dráván a hónap közepén voltak magasabbak a vízszintek. A felső szakaszon (Őrtilos – 

Barcs) a vízállások 13-16 cm-rel maradtak a sokéves átlagtól, az alsó szakaszon (Szentborbás 

– Drávaszabolcs) 16-28 cm-rel voltak nagyobbak a sokéves átlagoknál. 

  

 
 

 

 

 

Február elején a Duna vízgyűjtő hóvízkészlete emelkedett, majd hónap vége felé újból elérte a 

minimumot. 



 
 

A Dráva-vízgyűjtőn a hóvízkészlet szintén jelentősen apadt, és felülről közelített a sokéves 

átlaghoz.  

 

Dráva–Őrtilos 

 
 

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

való eltéréssel. 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 447 356  91 

Dráva – Őrtilos -11 2                    -13 

Dráva – Barcs -15 1                    -16 

Dráva – Szentborbás 69 53  16 

Dráva – Drávaszabolcs 122 94 28 

 

 



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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 318 447 552 

Dráva – Őrtilos -137 -11 103 

Dráva – Barcs -113 -15 110 

Dráva –Szentborbás -18 69 198 

Dráva – Drávaszabolcs 47 122 250 

 

Februárban a Duna átlag vízhozama 2950 m
3
/s volt, ez 802 m

3
/s-ál nagyabb, a Dráva átlag 

vízhozama 506 m
3
/s volt, ez 152 m

3
/s-ál volt több, mint a sokéves havi átlag. A 

kisvízfolyásoknál a csapadékhiány miatt kisebb volt a havi vízhozamok átlaga a sokéveshez 

képest. 

 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2021.02 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 2950 2148 

Dráva – Barcs 506 354 

Babócsai Rinya –  Babócsa 2,2 5,52 

Karasica – Villány 1,04 2,1 

Baranya – Csikóstőttős 0,513 2,11 

Kapos – Fészerlak 1,74 2,15 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén februárban nem történt belvízvédekezés. 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázat a februárban bekövetkezett talajvízszint-változásokat néhány-, az 

igazgatóság működési területén elhelyezkedő és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei 

alapján szemlélteti. 

A táblázatban feltüntetett adatok tanúsága szerint február hónapban többnyire emelkedő 

tendencia határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását. 

A Dráva-síkon, Drávaszabolcs területrészén 7 cm-rel süllyedt, míg Potony térségében 15 cm-t 

emelkedett a talajvíztükör. 

A Belső.-somogyi térrészen – Nagybajom és Mike környezetében – az emelkedés mértéke a 

0-15 cm értéktartományba esett. 

 

 

 



A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása – 2021. február 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 269 276 -7 süllyedő 

Potony 356 341 15 emelkedő 

Nagybajom 258 256 2 emelkedő 

Mike 463 449 14 emelkedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől számítva 

Február hónapban a tájékoztatóban rendszeresen bemutatott talajvízkút-állomások esetén 

jellemzően továbbra is hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 30-85 cm közötti értéksávval süllyedt a többéves átlag 

alá a talajvíztükör, ami Drávaszabolcs esetében 7 cm-rel kisebb, Potony vonatkozásában 4 

cm-rel nagyobb eltérést eredményezett a januári adatokhoz képest. 

Nagybajom és Mike területrészén 20-45 cm értéktartományú csökkenés adódott, ami 

Nagybajom térségében 22, Mike körzetében 45 cm-rel a többéves átlag alatti vízszintértéket 

eredményezett, mely december óta nem változott. Nagybajom esetén viszont 13 cm-rel 

nagyobb különbséget jelentett a januári többéves átlagértékekhez viszonyítva. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Február 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2021. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 185 216 -31 

Potony 420 218 300 -82 

Nagybajom 373 194 216 -22 

Mike 916 381 426 -45 

A február 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 kevéssel nagyobb területű északi peremvidékén 400-600 cm-es 

mélységértékek is előfordultak. 

 

Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2021. március 


