
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2021. Március 

 

1. Meteorológiai értékelés 

 

Az idei március országosan igen csapadékszegény volt. Baranya megye déli része az ország 

azon részei közé tartozott, ahol a legöbb csapadék esett, bár itt is csak megközelítette az 

átlagot a lehulott csapadék mennyisége. A havi középhőmérséklet területünkön 6 °C körül 

vagy kicsit ez alatt volt, ami körülbelül 1 °C-kal volt alacsonyabb a szokásosnál. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Márciusban egész hónapban kis vizek jellemezték a Duna vízjárását. A folyó mohácsi 

szelvényében 328 cm-től 237cm-ig mozogtak a vízállások, apadó tendenciával. 

 
 



A Dráván egész hónapban igen alacsony vízállások voltak, sőt rendkívüli kisvíz alakult a 

folyó Vízvár feletti szakaszán március 24-én 8 és 15 óra között, a Donja Dubrava vízerőmű 

leállása miatt. Az Őrtilosi állomáson az ekkor mért minimális vízállás -160 cm volt, ami csak 

16 cm-rel volt magasabb, mint ez eddig mért legkisebb vízszint.   

 

 

 
 

Vízhiányos meder Őrtilos körzetében, közép- és parti zátonyokkal. 

 

 
 

 

Március közepén a Duna vízgyűjtő hóvízkészlete kissé emelkedett, de hónap végére megint 

elérte a sokéves minimumot.  

 



 
 

 

A Dráva-vízgyűjtőn a hóvízkészlet a hónap végére a sokéves átlaghoz közelített, sokat 

veszítve a korábbi maximum közeli értékéből.  

 

 

                                                      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 268 402  -134 

Dráva – Őrtilos -49 30                    --79 

Dráva – Barcs -55 31                    -86 

Dráva – Szentborbás 24 80 -56 

Dráva – Drávaszabolcs 76 116 -40 

 



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

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 237 268 328 

Dráva – Őrtilos -160 -49 21 

Dráva – Barcs -148 -55 -6 

Dráva – Szentborbás -61 24 66 

Dráva – Drávaszabolcs 1 76 114 

 

 

Márciusban a Duna átlag vízhozama 1720 m
3
/s volt, ez 758 m

3
/s-al volt kisebb az átlagnál.  

A Dráva átlag vízhozama 408 m
3
/s volt, ez 10 m

3
/s-al volt kevesebb, mint a sokéves havi 

átlag. A kisvízfolyásoknál a csapadékhiány miatt sokkal kisebb volt a havi vízhozamok átlaga 

a sokéveshez képest. 

 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2021. 03 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 1720 2478 

Dráva – Barcs 408 418 

Babócsai Rinya – Babócsa 1,54 5,37 

Karasica – Villány 0,639 2,036 

Baranya – Csikóstőttős 0,473 2,08 

Bükkösdi víz – Szentlörinc 0,040 0,484 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén márciusban nem történt belvízvédekezés. 

 

Aszály helyzet 

Március végén – a csapadékhiány miatt – a Balatoni déli aszálykörzetben közepes aszály 

alakult ki, az aszályindex számítások alapján. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az április 01-i állapotot az alábbi ábra mutatja: 

 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

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

igazgatóság működési területén elhelyezkedő és az adott térségre jellemző – kút 

vízszintértékei alapján szemlélteti. 

A táblázatban feltüntetett adatok tanúsága szerint ebben a hónapban valamennyi tendencia 

előfordult a kutak vízszintváltozásának alakulásában. 

A Dráva-síkon, Drávaszabolcs területrészén, a március elején és végén regisztrált adatok 

szerint nem változott a vízszint, 278 cm-en stagnált az érték. Potony térségében az előző 

hónaphoz hasonlóan ismét 15 cm-t emelkedett a talajvíztükör. 

A Belső-somogyi térrészen – Nagybajom körzetében – 9 cm-es vízszintsüllyedés, míg Mike 

környezetében 8 cm-es emelkedés adódott. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2021. március 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 278 278 0 stagnál 

Potony 341 326 15 emelkedő 

Nagybajom 256 265 -9 süllyedő 

Mike 449 441 8 emelkedő 

 

 

 

 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 
 

 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Március hónapban a tájékoztatóban rendszeresen bemutatott talajvízkút-állomások esetén – a 

korábbi hónap adataival összevetve – növekvő hiány mutatkozott a többéves átlagok 

tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 60-95 cm közötti értéksávval süllyedt a többéves átlag 

alá a talajvíztükör, ami Drávaszabolcs esetében 31, Potony vonatkozásában 12 cm-rel 

nagyobb eltérést eredményezett a februári adatokhoz képest. 

Nagybajom és Mike területrészén 30-50 cm értéktartományú csökkenés adódott, ami 

Nagybajom térségében 12, Mike körzetében 3 cm-rel nagyobb különbséget jelentett a februári 

többéves átlagértékekhez viszonyítva. 

 

 

 

 

 



 

 
A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Március 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2021. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 174 236 -62 

Potony 420 192 286 -94 

Nagybajom 373 188 222 -34 

Mike 916 364 412 -48 

 

 

A március 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 ennél nagyobb területű északi peremvidékén 400-600 cm-es 

mélységértékek is előfordultak. 

 

 

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

 

 

Készítette: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – Vízrajzi és Adattári Osztály  


