
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2020. December 

1. Meteorológiai értékelés 

Az idei december során átlagos mennyiségű csapadék hullott le az Igazgatóság területén.  

A havi középhőmérséklet körülbelül 3,5 °C volt, amely jelentősen-, körülbelül 2 °C-kal 

haladta meg a sokéves átlagot.  

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Decemberben a dunai vízállások több mint 1 m-rel maradtak el a sokéves átlagtól. Mohácsnál 

a vízállás 115 centiméterrel volt kisseb. A folyó vízjárását egész hónapban a stagnáló 

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

 

 
 

A Dráván – a hónap közepén – kisebb árhullám vonult át, de ennek ellenére a felső szakaszon 

(Őrtilos – Barcs) a vízállások 20-30 cm-rel elmaradtak a sokéves átlagtól. Az alsó szakasz 

(Barcs alatt) vízállásai, Szentborbás – Drávaszabolcs között 10-25 cm-rel meghaladták azt. 

 

 
 

Decemberben a Duna vízgyűjtő hóvízkészlete a minimum körül alakult, annak ellenére, hogy 

a részét képező Dráva vízgyűjtőn a hóvízkészlet a sokéves maximumon állt. 

 

 



 
 

                                                      Dráva–Őrtilos 

 
 

 

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

való eltéréssel. 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 199 314  -115 

Dráva – Őrtilos 2 23                    -21 

Dráva – Barcs 9 36                    -27 

Dráva – Szentborbás 97 86  11 

Dráva – Drávaszabolcs 147 122 25 

 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 167 199 262 

Dráva – Őrtilos -88 12 150 

Dráva – Barcs -94 9 154 

Dráva – Szentborbás -4 97 248 

Dráva – Drávaszabolcs 45 147 297 

 

 



Decemberben a Duna átlag vízhozama 1540 m
3
/s volt, ez 405 m

3
/s-al kevesebb volt a sokéves 

havi átlagnál. A Dráva átlag vízhozama 567 m
3
/s volt, ez 138 m

3
/s-al volt több, mint a 

sokéves havi átlag. A kisvízfolyásoknál a csapadékhiány miatt kisebb a havi vízhozamok 

átlaga a sokéveshez képest. 

 

 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2020.12 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 1540 1945 

Dráva – Barcs 567 429 

Babócsai Rinya, Babócsa 1,8 4,6 

Karasica – Szederkény 0,159 0,593 

Baranya – Csikóstőttős 0,289 1,69 

Kapos – Fészerlak 1,2 2,35 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén decemberben nem történt védekezés. 

 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

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

igazgatóság működési területén elhelyezkedő- és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei 

alapján szemlélteti. 

A táblázatban feltüntetett adatok tanúsága szerint december hónapban jellemzően emelkedő 

tendencia határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását. 

A Dráva-síkon – Drávaszabolcs és Potony területrészén – az emelkedés mértéke az 5-20 cm-

es értéktartományba esett. 

A Belső-somogyi térrészen – Nagybajom és Mike környezetében – 0-20 cm közötti 

értéktartománnyal emelkedett a talajvíztükör. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2020. december 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 336 320 16 emelkedő 

Potony 377 368 9 emelkedő 

Nagybajom 275 257 18 emelkedő 

Mike 477 476 1 emelkedő 

 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

December hónapban a tájékoztatóban rendszeresen bemutatott talajvízkút-állomások esetén 

jellemzően továbbra is hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében is azonos értékkel, 72 cm-rel süllyedt a többéves átlag 

alá a talajvíztükör, ami Drávaszabolcs esetében 23-, Potony vonatkozásában 16 cm-rel 

nagyobb eltérést eredményezett a novemberi adatokhoz képest. 

Nagybajom és Mike területrészén 15-45 cm értéktartományú csökkenés adódott, ami 

Nagybajom térségében 19-, Mike körzetében 45 cm-rel a többéves átlag alatti vízszintértéket 

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

jelentett a novemberi, többéves átlagértékekhez viszonyítva. 

 



 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút December 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2020. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 224 296 -72 

Potony 420 254 326 -72 

Nagybajom 373 214 233 -19 

Mike 916 401 446 -45 

 

A december 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, 2021. január 


