Havi hidrometeorológiai tájékoztató
2012. NOVEMBER
A havi időjárás alakulása, és a drávai árvíz meteorológiai előzményei:
A Dráva vízgyűjtő területének időjárását november 4-6 között egy tőlünk nyugatra lévő nagy
kiterjedésű, markáns ciklon határozta meg, amelyből a Dráva vízgyűjtőterületére nagy
mennyiségű csapadék hullott. A lehullott csapadék mennyisége a Dráva felső (osztrák)
vízgyűjtőjén az OMSZ számításai alapján 70 mm-t meghaladó volt, de a szlovén területeken
is 60 mm csapadék hullott. A Mura vízgyűjtőjén szerencsére kisebb volt a területi átlag, de a
Graz feletti területeken itt is 45-50 mm esett. Karintia déli részén helyenként 140 mm-t
meghaladó csapadék hullott rövid idő.
Az alábbi ábrán a drávai árhullámot kiváltó 3 napos csapadékösszeget láthatjuk.

Hazánkban az Igazgatóság területén 10-20 mm-el kevesebb csapadék hullott a szokásos
novemberi csapadékhoz képest. A havi középhőmérséklet viszont ismét jelentősen
meghaladta az átlagos novemberi értéket, a hónap vége különösen enyhe volt a hónaphoz
képest.

Csapadékösszegek az Igazgatóság területén, 2012 november
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Az Igazgatóság által mért novemberi csapadékösszegek

Az OMSZ által mért meteorológiai elemek novemberben
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Hidrológiai helyzet alakulása az árvíz során:
A Dráva vízgyűjtőjén lehullott nagy mennyiségű csapadék hatására heves, gyors lefolyású
árhullám alakult ki a folyón. Az osztrák-szlovén területeken a folyó több helyen kiöntött
medréből, elárasztva a környező területeket. A fenti csapadékokból az osztrák szakaszon
Lavamündnél 2100 m3/s körüli tetőző hozam volt, ahol szintén kilépett medréből a Dráva és a
mellékága a Lavant.

Lavamünd 2012.11.05
A szlovén szakaszon Forminnál 2800 m3/s körüli volt a tetőzés mértéke. A horvát szakaszon
a varazsdi erőműnél 3300 m3/s volt az erőműtől kapott információ szerint a csúcs vízhozam.
A magyar szakaszra érve az árhullám szerencsére szelídült és ellaposodott. A lapulás részben
a fenti szakaszokon kifolyt víznek, részben a horvát erőművek (főleg Dubrava) vízszabályzó
eresztésének volt köszönhető. A bekövetkezett tetőzések szerencsére mindenhol jelentősen
elmaradtak az eddig mért legnagyobb vízállásoktól (Őrtilos 476 cm, Barcs 618 cm,
Szentborbás 634 cm, Drávaszabolcs 596 cm) A Mura-Dráva folyók magyar szakaszának
vízmércéin az alábbi tetőzések voltak:
Állomásnév
Mura Letenye 11.7. éjjel
Dráva Őrtilos 11. 7. reggel
Dráva Barcs 11. 9. hajnal
Dráva Szentborbás 11. 09 reg.
Dráva Drávaszabolcs 11.10 du.
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Dráva magyar szakasza Drávaszabolcs térségében a tetőzés közelében 2012. 11.10

A Dunán is volt egy kisebb árhullám, de ez még messze volt az első fokú árvízi készültség
szintjétől (700 cm).

Az átlagot meghaladó októberi csapadék után a hónapban újból átlag alatti eső esett. Ez
meglátszott a kisvízfolyásaink vízhozamán is. Ezek nagy része messze elmaradt a sokéves
átlagoktól.

Állomás

Duna - Mohács

Vízhozam
2012. 11. hó
[m3/s]

Sokéves átlag
[m3/s]

1970

1800

Dráva - Barcs

942

487

Babócsai Rinya - Babócsa

2,57

3,78

Baranya csat. - Csikóstöttös

0,227

1,228

Kapos - Fészerlak

0,794

2,03

Belvízi helyzet
A Dél-Dunántúl területén 2012. november hónapban nem volt belvíz elleni védekezés. A
hónap folyamán nem fordult elő belvízi elöntés.

3. Talajvízszintek alakulása
November hónapban a hidrológiai folyamatok következtében a talajvízkutak jelentős
többségénél megfigyelhető az erre az időszakra jellemző feltöltődési folyamat. Ennek
megfelelően a rendszeresen bemutatásra kerülő talajvízkutakban a következőképpen alakultak
az értékek.
Drávaszabolcson a november elején regisztrált 324 cm-es vízszint a hónap végére 334 cm-re
változott, ami mintegy 10 cm-es csökkenés jelentett. Azonban a hónap folyamán
bekövetkezett csökkenés ellenére, a szeptemberi minimum vízszintértékekhez képest
összességében emelkedő tendencia figyelhető meg a hosszabb - egy éves - adatsor grafikus
ábrázolása során. Potonyban 380 cm-ről 371 cm-re 9 cm-t emelkedett a vízszint

novemberben. Lad-Gyöngyöspusztán 468 cm-ről 474 cm-re 6 cm-t süllyedt, míg Mikén 503
cm-ről 499 cm-re 4 cm-t emelkedett a talajvíz szintje.
A sokéves (többéves) átlagok alakulásában ez azt jelenti, hogy mind a négy állomáson
továbbra is mintegy 40-60 cm-rel az átlag alatt helyezkedett el a talajvíztükör. A legnagyobb
mértékű, 61 cm-es átlag alatti eltérés a hónap végére bekövetkezett emelkedés ellenére, a
potonyi állomáson alakult ki. Drávaszabolcson az előző havi 58 cm-es értéknél 17 cm-rel
magasabb, 41 cm-el az átlag alatti értéket regisztráltunk.

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek.

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve
A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek
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