Havi hidrometeorológiai tájékoztató
2011. november

Novemberben tartósan anticiklon helyezkedett el a Kárpát-medence felett, ennek
következtében a hónap az átlagnál hidegebb és extrém száraz volt. Az ország nagy részén
egyáltalán nem hullott csapadék, a területi átlagérték 0,3 mm-t adott ki. A legtöbb csapadékot a
Bajától délre fekvő Hercegszántó településen mérték, de ez az érték is mindössze 5 mm-t tett ki.
Az idei november az elmúlt 100 év legcsapadékszegényebb novemberének bizonyult!

Csapadékösszegek az Igazgatóság területén, 2011 november
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2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői:
Folyók, patakok vízjárása
Az elmúlt időszakban rendkívüli csapadékhiány hatására az összes folyón, a kis és nagy
vízfolyásokon rendkívüli kisvizek alakultak ki.
A Dunán Dunaújvárosnál, Dunaföldváron, Pakson, és Dombori állomásokon az eddig észlelt
legkisebb szint alatt volt a vízállás. A Dunán az alacsony vízállás miatt a hajó és komp-közlekedés komoly
nehézségekbe ütközött.

A Drávan a vízállások súrolták a LKV vízszinteket, sőt Barcs állomáson a vízszint egy
centiméterrel az eddig mért legkisebb érték alá csökkent.

A Dráva november 25-én az őrtilosi szakaszon, jól látszanak a parti zátonyok.

Novemberi legkisebb vízállásai.
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Novemberi hónapban a dél-dunántúli vízfolyásokon fele annyi víz folyt, mint amennyi
szokott ebben az időszakban.
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Az igazgatóság működési területén november hónapban nem volt belvíz elleni védekezés.
A hónap folyamán nem fordult elő belvízelöntés.
A talajrétegek 2011. november végére bekövetkezett nagyfokú kiszáradása miatt
decemberben jelentősebb belvízképződés nem várható.
3. Talajvízszintek alakulása
November hónapot a teljes csapadékhiány jellemezte. Csupán kisebb körzetekben jegyeztek
fel 1-3 mm közötti csapadékot.
A már több hónapja tartó száraz időszak a területünkön lévő talajvízkutak vízjárására is
komoly hatást gyakorolt. A bemutatásra kerülő kutakban markáns vízszintcsökkenés
figyelhető meg, melyet az alábbi grafikonok szemléltetnek. Különösen a drávaszabolcsi kút
grafikonján szembetűnő a novemberi csapadékhiány miatti csökkenés, így már a sokéves
átlag alatt 55 cm-el alacsonyabb a vízszint. A tavalyi évben az éppen ellenkező időjárási
folyamatok miatt rendkívül sok, az átlagot jelentősen meghaladó csapadék hullott. Ennek a
többletnek nagy része a talajba szivárogva akkor jelentősen megemelte a kutak vízszintjét.
Emiatt is fordulhat elő, hogy néhány kút esetén (pl.: Lad-Gyöngyöspuszta) még mindig a
sokéves átlag felett helyezkedik el a talajvíztükör. Ez a sokéves átlagot meghaladó érték
azonban hónapról-hónapra folyamatosan csökken. Az október végi 30 cm-es többlet
november végére 24 cm-re mérséklődött.
A számszerű adatokat a grafikonokat követő táblázatban tüntettük fel.

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek.

A három adatsor egy grafikonban

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve
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A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek

A novemberben mért talajvízszintek terep alatti területi eloszlását az alábbi ábra szemlélteti.
A talajvíztükör a Dráva-menti síkságon a 200-400 cm közötti mélységtartományban
helyezkedett el.

Forrás: VITUKI Kht.

