
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2021. Január 

1. Meteorológiai értékelés 

Januárban a Mecsektől délre átlag feletti csapadékot mértünk, de a Mecsekben, illetve 

Somogyban kevesebbet. Az átlaghőmérsékletek 2,2°C körül alakultak, mely jelentősen, 

mintegy 2 °C-kal haladja meg a sokéves átlagot.   

 

       
   

 

              



 
 

 

 



 
 

 

 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Januárban a dunai vízállások 1m-rel maradtak el a sokéves átlagtól. Mohácsnál a vízállás 109 

centiméterrel volt kisseb, mint az ilyenkor jellemző. A folyó vízjárását egész hónapban a 

stagnáló tendencia jellemezte, csak a hó vége felé volt kissé emelkedő a jellege. 

 



 
 

A Dráván is egész hónapban nem volt jelentős a vízszintek változása. A felső szakaszon 

(Őrtilos – Barcs) a vízállások 24-37 cm-rel maradtak a sokéves átlagtól, Szentborbásnál 15 

cm-rel kisebbek, Drávaszabolcsnál 12 cm-rel nagyobbak voltak a sokéves átlagoknál. 

  

 
 

Januárban a Duna vízgyűjtő hóvízkészlete a minimumot meghaladta, de a sokéves átlag alatt 

volt. 

 



 
 

A Dráva vízgyűjtőjén a hóvízkészlet megközelítette a maximumát, de a hó végi felmelegedés 

miatt kissé a sokéves maximumon állá süllyedt. Azonban így is ez a 2. legnagyobb 

hóvízkészlettel rendelkező év a 2009. évi után! 

 

                                                      Dráva-Őrtilos 

 
 

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

való eltéréssel. 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 231 340  -109 

Dráva – Őrtilos -25 -1                    -24 

Dráva – Barcs -29 8                    -37 

Dráva – Szentborbás 55 60  -15 

Dráva – Drávaszabolcs 109 97 12 

 

 

 



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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 170 231 315 

Dráva – Őrtilos -107 -25 54 

Dráva – Barcs -75 -29 63 

Dráva – Szentborbás 9 55 153 

Dráva – Drávaszabolcs 57 109 207 

 

Januárban a Duna átlag vízhozama 1700 m
3
/s volt, ez 322 m

3
/s-mal kevesebb-, a Dráva átlag 

vízhozama 469 m
3
/s volt, ez 110 m

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

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

képest. 

 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2021.01 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 1700 2022 

Dráva – Barcs 469 359 

Babócsai Rinya – Babócsa 2,35 4,501 

Karasica – Villány 0,985 1,655 

Baranya – Csikóstőttős 0,765 1,7 

Kapos – Fészerlak 1,37 2,076 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén januárban nem történt belvízvédekezés. 

 

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 januárban többnyire emelkedő tendencia 

határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását. 

A Dráva-síkon, Drávaszabolcs és Potony területrészén az emelkedés mértéke a 10-35 cm-es 

értéktartományba esett. 

A Belső-somogyi térrészen – Nagybajom környezetében – kismértékben, 2 cm-rel süllyedt-, 

míg Mike térségében 12 cm-rel emelkedett a talajvíztükör. 

 

 

 



 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek. 

Talajvízszintek változása 2021. január 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 303 272 31 emelkedő 

Potony 368 356 12 emelkedő 

Nagybajom 257 259 -2 süllyedő 

Mike 475 463 12 emelkedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Január hónapban a tájékoztatóban rendszeresen bemutatott talajvízkút-állomások esetén 

jellemzően továbbra is hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 35-80 cm közötti értéksávval süllyedt a többéves átlag 

alá a talajvíztükör, ami Drávaszabolcs esetében 34 cm-rel kisebb, Potony vonatkozásában 6 

cm-rel nagyobb eltérést eredményezett a decemberi adatokhoz képest. 

Nagybajom és Mike területrészén 10-45 cm értéktartományú csökkenés adódott, ami 

Nagybajom térségében 9, Mike körzetében 45 cm-rel a többéves átlag alatti vízszintértéket 

eredményezett, mely nem változott december óta. Nagybajom esetén viszont 10 cm-rel kisebb 

különbséget jelentett a decemberi többéves átlagértékekhez viszonyítva. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Január 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2021. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 214 252 -38 

Potony 420 235 313 -78 

Nagybajom 373 211 220 -9 

Mike 916 393 438 -45 

A január 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 kissé nagyobb területű északi peremvidékén 400-600 cm-es mélységértékek 

is előfordultak. 



 

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

 

 

 

Készítette: DDVIZIG – Vízrajzi és Adattári Osztály, Pécs 


